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RESUMO 
SILVA, F. F. (2018) O invisível do corpo vivido: errância no corpo, gênero em 
trânsito. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Psicologia. UFRJ. 
Rio de Janeiro. 
Esse trabalho tem como ponto principal pensar corporeidade, processos de 
subjetivação e alteridade sob a perspectiva fenomenológica de Maurice Merleau-
Ponty, diante da experiência de trânsito de pessoas trans - que aqui chamamos de 
“errância” - e a dupla possibilidade que há nessa experiência: de um lado,  
transgressão e estranhamento e de outro, violência. Trabalharemos aqui com pessoas 
em trânsito e que fazem desse trânsito um movimento de transgressão daquilo que é 
normativo, não deixando de considerar que há também pessoas trans que se movem 
em direção a outra ponta polar de gênero e que para essas pessoas o trânsito é 
somente uma fase. O tema se mostra urgente, uma vez que a expectativa de vida, em 
média, de pessoas trans é de trinta e cinco anos, o que nos diz o quanto a visibilidade 
dessas pessoas desperta um movimento de aniquilamento, apagamento do direito de 
existência trans. Nos remetendo à emergência que há em torno do tema, no sentido de 
legitimação e abertura de espaços não só para a visibilidade, mas para a liberdade e 
possibilidade de expressão de subjetividades de pessoas trans. Nesse sentido se torna 
imprescindível buscarmos nas mais diferentes esferas -, social, política, acadêmica, 
etc, pensar os dispositivos de enquadre corporal e também os mecanismos que são 
utilizados como recurso de impunidade em relação àqueles que cometem crimes 
bárbaros contra a população trans. O quanto a medicalização, judicialização a que 
passa o direito ao corpo, endossa práticas que destituem de humanidade aqueles que 
não se enquadram em padrões amplamente reforçados por estereótipos. Tanto 
valorizando o que se acredita ser um padrão de normalidade, quanto estigmatizando, 
como um risco à sociedade, tudo o que não se enquadra. Iremos pensar aqui as 
modificações corporais e até mesmo a maneira de experienciar a corporeidade de 
pessoas trans como uma errância, assim como aponta Paola Jacques (2012), uma 
experiência de percurso corporal que marque uma apropriação do espaço de si, do 
corpo vivido. Para isso teremos também um movimento errante na pesquisa, que irá 
passar pelos dispositivos de enquadre e sua lógica de controle de corpos, que 
implicam em uma espécie de fôrma daquilo que é ou não permitido. A partir daí 
traremos a dicotomia ortodoxa de natureza e cultura para uma mudança de 
perspectiva que a vê como possibilidade dialética, enquanto dimensões do humano 
que compõem um todo em movimento. Pensando trânsito como um risco que se 
apresenta ao outro, uma vez que não fala só do errante, mas também abre para esse 
outro uma possibilidade de errância,  falaremos da relação de alteridade sob a 
perspectiva de Merleau-Ponty, alteridade como sendo um convite a olhar a 
semelhança e a diferença do outro como uma forma de relação que habita também em 
mim, de maneira a me exigir abertura e flexibilidade daquilo que está para mim como 
um fundo de existência. O outro incide em mim, me convidando a atualizar meu estar 
no mundo e caso minhas fronteiras sejam muito rígidas essa relação fica não só 
comprometida, como pode resultar na violência já mencionada. Por esse motivo, é de 
suma importância que hajam movimentos de resistência frente ao aniquilamento, 
movimentos que busquem borrar as fronteiras das relações de maneira a criar pontos 
de ruptura em que se tenha espaço para resistir e existir. 
 
Palavras-chave: Errância, trânsito, existência, alteridade, pessoa trans.  
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ABSTRACT 
SILVA, F. F. (2018) Trans-Existence: dérive in the body, gender in transit. Masters 
dissertation. Graduate Program in Psychology. UFRJ. Rio de Janeiro. 
This work has as its main point to think of corporeity, processes of subjectivation and 
alterity under the phenomenological perspective of Maurice Merleau-Ponty, in the 
face of the transitory experience of trans people, which we call "wandering" - and the 
double possibility of this experience: on the one hand, transgression and estrangement 
and on the other, violence. We will work here with people in transit and who make 
this transit a transgression of what is normative, not forgetting to consider that there 
are also trans people who move towards another polar tip of gender and that for these 
people the traffic is only one phase. The subject is urgent because the average life 
expectancy of trans people is thirty-five years, which tells us how much the visibility 
of these people arouses the search for lynching, annihilation, total erasure of the right 
of trans existence. What reminds us of the emergence that surrounds the theme in the 
sense of legitimizing and opening spaces not only for visibility, but for freedom and 
possibility of expression of transpersonal subjectivities. In this sense, it is essential to 
seek in the most different spheres, social, political, academic, etc., to think of the 
devices of body framing and also the mechanisms that are used as a resource of 
impunity in relation to those who commit barbaric crimes against the trans people. 
How medicalization, a judicialization that passes the right to the body, endorses 
practices that deprive of humanity those who do not fit into standards broadly 
reinforced by stereotypes. Whether valuing what is believed to be a standard of 
normality, or stigmatizing as a risk to society everything that does not fit. We will 
think here of bodily modifications and even the way of experiencing the corporeity of 
trans people as a wandering, as Paola Jacques (2012) points out, an experience of a 
bodily course that marks an appropriation of the space of oneself, of the lived body. 
For this we will also have a wandering movement in research, which will go through 
framing devices and their logic of body control, which imply a kind of form of what is 
allowed or not. From there we will bring the orthodox dichotomy of nature and 
culture to a change of perspective that sees it as dialectical possibility, as dimensions 
of the human that make up a whole in movement. Thinking of traffic as a risk that 
presents itself to the other, since it speaks not only of the wanderer but also opens up 
to this other a possibility of wandering, we will speak of the relation of otherness 
from Merleau-Ponty's perspective, otherness as an invitation to to look at the 
similarity and difference of the other as a form of relationship that also dwells in me, 
in order to demand openness and flexibility from what is to me as a background of 
existence. The other focuses on me, inviting me to update my being in the world and 
if my borders are very rigid this relationship is not only compromised, but may result 
in the aforementioned violence. For this reason, it is very important that there are 
movements of resistance against annihilation, movements that seek to erase the 
boundaries of relations in order to create rupture points in which there is room to 
resist and exist. 
 

Keywords: dérive; transit; existence; otherness; trans person. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Transitar, explorar um espaço, ultrapassar fronteiras, percorrer um ambiente, o 

signo “trânsito” nos remete a todas essas possibilidades. Neste trabalho pretendemos 

caminhar por conceitos que nos ajudem a pensar gênero como algo que pode ser 

percorrido, rompendo com uma ligação direta entre sexo (macho/fêmea) e gênero. 

Pretendemos aqui trazer à tona possibilidades flexíveis entre masculinidades e 

feminilidades até chegar a diversas expressões da sexualidade que ultrapassem 

fronteiras rígidas impostas por sistemas normativos. Visamos a construir um caminho 

teórico que ajude a compreender como gênero foi sendo construído como uma 

categoria polar diretamente ligada a questão biológica do sexo. 

 Nessas múltiplas formas de viver e atuar, podemos perceber uma forma de 

trânsito, que aqui propomos compreender como uma espécie de errância corporal. 

Paola B. Jacques1 (2012), na obra “Elogio aos errantes”, 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 mútuas.  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 chama de “expropriação da experiência” 

(p.19). Fazemos 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 apropriar-se da experiência de 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. É importante ressaltar que o termo 

errância, ou errante, não se alinha a erro, como juízo de valor de algo errado, mas 

remete-se ao movimento de caminhar fora da norma, fora do que é hegemonicamente 

demarcado como “normal”. 

 É importante ressaltar que iremos nos ater nesse trabalho ao trânsito, a 

perspectiva de transitar, movimento de errância corporal, como ato de resistência 

                                            
1 Paola B. Jacques, é  graduada em arquitetura e urbanismo, mestre em filosofia da 
arte e  doutora em História da Arte e da Arquitetura.	
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frente a forças disciplinadoras. Entendemos que há também aquelas-es que vêem no 

binarismo um lugar de encontro de si, que seus trânsitos são temporários. São 

trânsitos com porto de chegada, são pessoas que transitam para a outra ponta polar e 

que chegando nela se afirmam em um código de gênero normativo do que é ser um 

homem ou uma mulher. Em alguns desses casos o prefixo trans é inclusive 

abandonado, uma vez que seus trânsitos tenham acabado. 

 O meu caminhar em direção à temática de gênero ocorre em minha própria 

errância, na minha experiência vivida para além de enquadres, na contramão do que 

seria um estereótipo feminino ou masculino. Em meu corpo, de mulher branca, 

cisgênero2 e homoafetiva, expresso uma série de gesticulações e padrões estéticos que 

de acordo com a lógica dicotômica não são afinados com o constructo social do que é 

esperado de uma mulher, numa visão hegemônica tradicional. Uso cabelos curtos, 

restrinjo o uso de cosméticos ao protetor solar e cremes hidratantes, quase nunca uso 

maquiagens, o salto já foi abandonado a muitos anos. Tênis baixo ou sandálias 

rasteiras são indumentária comum, assim como calças, bermudas, camisas de botão, 

mas nunca saia ou vestido, desde no ambiente acadêmico até em festas mais 

sofisticadas, como no dia em que fui madrinha de um casamento usando All Star e 

terno, embora o terno fosse rosa, cor caracterizada como feminina por esse olhar 

conservador e dicotômico.  

 Sempre foi comum na minha experiência ouvir frases como: “seu rosto é tão 

lindo, porque não deixa o cabelo crescer?” Me parece que a beleza do meu rosto 

encurta junto com o tamanho do cabelo, para algumas pessoas. Muitas são as frases 

que deslegitimam a minha forma de expressão corporal: 

- Porque você não se veste com roupas mais femininas?  

- Porque você não passa um batonzinho? 

- Tem tintas tão boas e baratas agora no mercado, você tem muitas opções para 

cobrir os fios brancos... 

- Usa roupas mais justas, fica mais feminino! 

- O salto alto deixa a perna mais desenhada! 

 

 Por muitos anos me senti desenquadrada, algumas vezes até tentei buscar 

                                            
2	Termo utilizado para designar pessoas consonantes sexo (xx / xy) e gênero binário 
(homem – mulher)		
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nesses artifícios um lugar de conforto, mas não encontrei. Já na faculdade de 

psicologia, cursada numa instituição que além de ser uma das poucas que apresenta a 

temática de sexualidade como cadeira obrigatória, tive assim a oportunidade de 

pensar o quanto o corpo dicotomizado possui importante papel na estrutura política e 

disciplinar em que vivemos. Assim minha errância para as margens das caixas da 

normalidade enquadradora continua, duas especializações clínicas, uma em 

sexualidade humana e a outra em Gestalt-terapia, ambas as especializações 

desconstruíram conceitos, me descentraram, frente a crenças, mitos, e conceitos 

forjados por ideias conservadoras e constructos sociais de regulação a partir do 

controle disciplinarizador e docilizador.  

 Já na clínica me deparo com a realidade vivida por pessoas trans, a angústia de 

viverem fora do padrão social dicotômico de corpos pré-determinados para as fôrmas 

homem x mulher. Nesse momento busco nos mais diferentes meios, eventos 

acadêmicos, de militância, bibliografia a respeito do tema, entre outros, formas de me 

aproximar da experiência vivida pela pessoa trans e suas necessidades, sua maneira de 

experienciar o mundo, sua subjetividade, seus corpos vistos pelo outro, suas 

construções identitárias, etc. Uma busca que recai na patologização, preconceitos, 

enquadramento, violência e negação de novas formas de existência. O que fez com 

que minha caminhada rumasse ao mestrado acadêmico em que a presente pesquisa foi 

sendo desenhada, por caminhos, atalhos, por vezes interrupções, mas sempre visando 

um movimento errante de encontro e presentificação do tema nas muitas formas em 

que ele se apresenta.  

 Posso afirmar que meu encontro com o tema se dá em duas vertentes, uma de 

caráter mais íntimo, outra de caráter profissional. Do ponto de vista da minha 

experiência pessoal, mesmo tendo em meu corpo a desconstrução do que é esperado 

em termos de ser mulher, em nenhum momento fui deslegitimada como tal, apenas fui 

questionada sobre a performance esperada, como relatei. Pergunto o que faz com que 

minha feminilidade seja afirmada e legitimada e a de uma mulher trans ser negada, 

mesmo tendo uma corporeidade e gestualidade muito mais adequadas ao esperado do 

estereótipo feminino? A segunda vertente que me conduz a esse tema, a de meu 

oficio, envolve o questionamento sobre o que, como psicóloga, é possível fazer, em 

caráter tanto clínico como acadêmico, que dê legitimidade tanto a meu ato de 

desconstrução do que é feminino para pessoas cisgênero, quanto a legitimidade de 

pessoas trans que tem em suas construções corporais uma vivência genuína de seu 
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ser-no-mundo. 

 Neste trabalho pretendemos, em um primeiro momento, percorrer a 

bibliografia de alguns teóricos de gênero, com o objetivo de construir um trajeto no 

que tange à desconstrução da categorização binária e restrita para o conceito de 

gênero, apontando para as muitas formas possíveis de performar suas expressões de 

ser. Performance será vista aqui sob o apontamento de Judith Butler3 (2002; 2016). 

Para a filósofa, a repetição de atos, gestos e signos seria uma forma de 

performatividade que perpetuaria um emparelhamento entre sexo anatômico, gênero e 

orientação de desejo sexual. A autora refere-se a uma materialidade considerada 

natural, a ser seguida de maneira “heteronormativa”, tendo como centro o modelo 

macho/masculinidade e fêmea/feminilidade.  

 Por fugirem da polaridade homem x mulher e vivenciarem múltiplas 

possibilidades de atuarem seus hábitos corporais, seus gestos e até estereótipos, 

pessoas trans relatam uma vivência corporal que difere fortemente do corpo tal como  

é visto pelo outro.  

 A “errância” do gênero provoca inquietação naqueles que tem no binarismo 

homem x mulher uma matriz fundadora de suas identidades.  Entendemos que há, no 

trânsito de gênero, um ato estético e político de denúncia da invisibilidade e 

marginalização a que os sujeitos errantes são submetidos. Esses sujeitos que 

descumprem a regra heteronormativa para serem travestis, crossdressers, drag 

queens, drag kings, andróginos, entre tantas outras possibilidades, performam um ato 

político de risco que os deixa em um lugar de maior vulnerabilidade. 

 Estamos falando aqui de corpos que se moldam levando em conta um modelo 

estético íntimo, mulheres transexuais que mantêm seus pênis, ou 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, e também daqueles 

que porventura venham a construir neofalos ou neovaginas. Ou ainda, o crossdresser, 

que apesar de usar indumentária correspondente ao sexo oposto ao seu sexo 

anatômico, não assume identidade de gênero diferente da biológica, transita pelos 

universos de masculinidades e feminilidades. Essas e tantas outras formas de 
                                            
3	Judith Butler, professora do Departamento de Literatura Comparada e do Programa 
de Teoria Crítica da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ela recebeu seu Ph.D. 
Em Filosofia da Universidade de Yale em 1984. Pesquisa gênero e tem seu trabalho 
voltado para teoria queer.	
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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 de perspectivas biologizantes que teriam no sexo anatômico uma verdade 

absoluta e intrínseca do gênero, um engessamento anatômico dado, que não 

permitiriam ao sujeito outra experiência corporal além da determinada pelo biológico.  

Nesse sentido, podemos pensar as performances de pessoas trans como 

expressões de potência de vida, força plástica e transgressora das normatividades 

dominantes que expressam uma não aceitação da massificação. De alguma maneira, o 

trânsito para fora da fôrma heteronormativa de gênero, demonstra todo o potêncial 

que a errância dos que vivem à margem têm, como força de resistência. Buscamos, 

neste trabalho, discutir e enfatizar, a partir da perspectiva fenomenológica, a 

dimensão da transgressão de pessoas trans como potência de vida. 

 A criação artística, na perspectiva discutida por Alvim (2014a), envolve gestos 

instituintes que possibilitem a instauração de novas formas que dêem voz a dimensões 

silenciadas da vida. A experiência da arte pode ser provocadora, quando dá 

visibilidade a essas dimensões, gerando a experiência do descentramento. Do ponto 

de vista fenomenológico adotado pela autora, compreende-se que a experiência 

estética ocorre na ordem do sensível sendo essa experiência sensível, irrefletida, que 

dará origem ao processo de produção de sentido. Sentido que se produz no encontro 

com o outro, com o que é estranho a mim. O incômodo, 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 passa a ser parte do mundo, se torna 

um objeto cultural (Alvim4, 2014a). 

No encontro com o outro, vivenciando o que há de comum e diferente, 

podemos experimentar a alteridade. Silva5 (2012) enfatiza a característica processual 

da existência, o “continuo fazer-se” (p.28) dentro de uma perspectiva histórica, 

temporal e intersubjetiva em que o encontro com o outro, que é também um outro 

                                            
4	Mônica Botelho Alvim, psicóloga, possui mestrado e doutorado em psicologia. 
Professora do Instituto de Psicologia da UFRJ, pesquisadora vinculada ao NEIFECS 
(Nucleo de Estudos Interdisciplinares em Fenomenologia e Clínica de Situações 
Contemporâneas) Pesquisa as relações entre Gestalt-terapia, fenomenologia e arte. 
5	Franklin Leopoldo e Silva é um professor universitário brasileiro. Bacharel, mestre, 
doutor e livre-docente, pela Universidade de São Paulo, é professor titular de história 
da filosofia contemporânea da mesma universidade.	
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projeto existencial, é assim coexistência, um estando diretamente ligado ao processo 

existencial do outro.  

Transformamos a nós mesmos quando interiorizamos o que está 
fora de nós; e transformamos o mundo, ao menos na sua 
significação, quando exteriorizamos nossos desejos e nossos 
projetos. O sujeito é uma contínua construção que depende, sempre 
e ao mesmo tempo, dele e dos outros; por isso ele é sempre outro, 
puro processo, e nunca algo consolidado. (SILVA, 2012, p.27-28)  

 

Nessa perspectiva filosófica, o corpo vivido é potência perceptiva, é 

descentrado e provoca descentramentos, nesse movimento vamos nos constituindo e 

constituindo mundo. Na obra autobiográfica, “A Viagem Solitária”, João Nery6 (2011) 

relata seu trânsito em direção a si mesmo, sua construção corporal e a importância do 

outro, a diferenciação e a validação deste outro, nesse processo. 

À medida que mais me envolvia, surgiu a necessidade de querer me 
certificar de como era visto por ela. O velho problema de talvez a 
estar atraindo não como homem, mas pelo meu deformado corpo de 
mulher. De uma forma ou de outra, sondava essa dúvida. Não 
queria uma mulher homossexual, mas alguém tão hetero a ponto de 
desejar somente homens, que fosse capaz de ter a ilusão, até física, 
de estar diante de um. (p. 74)  

 

A experiência do descentramento está intimamente envolvida com a 

problemática da alteridade. Trazendo a compreensão da Gestalt-terapia e da 

fenomenologia, buscamos discutir o corpo vivido como um saber de si legítimo, um 

saber da experiência (awareness) (Alvim, 2014c). Tais perspectivas compreendem a 

dimensão sensível da experiência no mundo com o outro como fonte e origem dos 

processos de subjetivação.  

Connell7 (2014) cunha o termo “saber de si” para se referir a uma certeza 

íntima sobre seu corpo e sexualidade. Pretendemos refletir sobre o desacordo que há 

entre o que essas pessoas em trânsito experienciam em seus corpos – esse saber de si - 

                                            
6	João W. Nery, psicólogo, escritor e primeiro transhomem operado do Brasil, autor 
das obras Erro de passoa: João ou Joana e Viagem Solitária. João teve sua primeira 
formação em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, ainda 
com sua identidade de mulher, e por esse motivo, ao realizar a mudança de maneira 
ilegal, não pode mais exercer sua profissão. Atualmente João já com sua 
documentação regularizada espera posição a respeito de sua solicitação de retificação 
de seu diploma, junto a coordenação da universidade.	
7	Raewyn Connell, cientista social australiana, pesquisadora nas áreas da sociologia, 
educação, gênero, ciência política e história.		
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e o modo como elas são vistas pelo outro, quase sempre através das lentes padrão da 

normatividade biológica. 

Pretendemos, a partir da perspectiva da fenomenologia e da Gestalt-terapia, 

discutir uma compreensão que enfatiza um modo relacional de estar no mundo. 

Entendemos que a fenomenologia pode contribuir para pensar essa dimensão de 

potência do corpo, do rompimento com a dicotomia natureza e cultura. Alvim (2014a) 

chama atenção para o caráter relacional em que o homem está no mundo, trazendo no 

pensamento do filósofo Merleau-Ponty8 a amplitude da “passagem da primazia do 

pensamento reflexivo para o corpo sensível.” (p.64), que percebe e é percebido, que 

vê e é visto, que sente e é sentido, o corpo como experiência. Segundo essa 

perspectiva, é no corpo que ocorre o encontro sujeito-mundo, é na experimentação da 

existência de ser-no-mundo que o sujeito descobre a si, ao outro, semelhança e 

estranhamento, que vão compondo uma totalidade relacional dialética. 

 A experiência da alteridade, em Gestalt-terapia, é “contato”, uma atividade de 

“oscilação, entre eu e o outro, semelhante e diferente” (Alvim, 2014b, p. 230). É no 

contato com o outro que posso me dar conta de mim, desse outro que também é um 

ser de experiências, que assim como eu, sente, percebe e pode junto comigo a partir 

do contato, do encontro no mundo, crescer, desenvolver, se atualizar.  

De acordo com Alvim (2014a) “O fenômeno da transgressão é compreendido 

por nós como uma força transformadora do mundo, uma capacidade criadora do ser 

humano que permite a ele ultrapassar o que está dado pela cultura.” (p.22).  

Em uma perspectiva fenomenológica estamos aqui pensando corpos errantes 

como corpos que se movimentam revolvendo sedimentos de uma narrativa conceitual 

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

reconstruindo em mudanças bio-físicas que irão ressignificar tais corpos. Nesses 

deslocamentos, físicos e culturais, como as modificações que ocorrem com a 

administração hormonal, ou mesmo de indumentária, em que os códigos de 

vestimenta são corrompidos em nome de desejos performáticos, no que tange os 
                                            
8 Maurice Merleau-Ponty, filósofo, fenomenólogo francês, estudou na Escola Normal 
Superior de Paris, graduando-se em filosofia em 1931. Lecionou em vários liceus 
antes da Segunda Guerra, durante a qual serviu como oficial do exército francês. Em 
1945 foi nomeado professor de filosofia da Universidade de Lyon. Em 1949 foi 
chamado a lecionar na Universidade de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Autor de vasta 
obra voltada para percepção, corpo, estrutura do comportamento, etc. 
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errantes. Assim é a errância daqueles que separam sexo de gênero e reivindicam a 

possibilidade de uma experiência corporal que transgride o determinado anatômica, 

política e esteticamente, para de maneira “corporificada” instituir novas formas de 

existência.  

Neste trabalho, visamos pensar modos de significar o corpo que saiam do 

gênero, ímpar,  para acolhimento de gêneros diversos, ou seja, novas maneiras de se 

relacionar com o corpo que possibilitem performances fluidas. Uma ação corporal 

transgressora, que na experiência íntima e na troca com o outro permita que ocorra 

ressignificação da existência, pensando-a de maneira porosa. A relação de sentido 

com o mundo, é construída no campo da experiência que eu e outro temos no mundo,  

eu e o outro que compartilhamos de um solo comum, co-habitamos o mundo, 

significando e ressignificando o ser de maneira movente e senciente.  

Coloca-se em questão aqui a normatividade racional dos modelos médicos, 

cientificistas, em prol da consideração da singularidade das experiências vividas como 

possibilidade de subjetivação, em uma construção à margem da norma, exercendo a 

potência de vida e contribuindo para a reconfiguração do que é considerado humano 

em nossa sociedade. 

Nesse sentido, iremos apresentar e discutir uma outra faceta da psicologia, sua 

dimensão clínica de acolhimento e ressonância, pensando a clínica não como cura , 

etimologicamente definida como debruçar-se sobre o leito do doente, mas sim como 

lugar de encontro, pautado em uma ética da alteridade que acolha as diferenças e as 

possibilidades criadoras da existência humana. Nosso referencial clínico é a Gestalt-

terapia e sua perspectiva fenomenológica, que, tal como compreendemos, oferece 

uma possibilidade de escuta ampla e corporificada. 

Se é através do corpo que damos sentido ao mundo e aos objetos, 

experienciamos o mundo e o outro, podemos dizer que quando em relação ao corpo 

próprio se sabe intimamente algo diferente do que é visto pelo mundo, se sabe estar 

fora do binarismo sexo/gênero. É também através deste corpo que o sujeito terá a 

possibilidade de ressignificar sua relação consigo mesmo e com o outro, no 

contrafluxo de uma norma.  É na experiência de errância corporal, que ocorre a 

expressão, produção de novas estruturas, transformação de sentido para si, para o 

outro e para o mundo, gerando inquietação e possibilidade de transgressão, de 

ultrapassar a experiência do que é visto para a partilha do sentido que é vivenciado de 
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maneira subjetiva. Pretendemos discutir uma psicologia que pretenda acolher as 

diferenças e praticar uma ética da alteridade e da transformação (Alvim&Castro9, 

2015).  

Trabalharemos aqui com o termo pessoa trans, para nos referir a todos aqueles 

que escapam ao determinismo biológico do que é homem x mulher e o que é 

socialmente enquadrado como gestos normativos desses dois polos, aqueles que 

transitam entre os universos de masculinidades e feminilidades, negando o enquadre 

dicotômico. 

 No primeiro capítulo nos dedicamos a pensar dispositivos de enquadre do 

corpo, a partir de uma certa racionalidade, chamada por Foucault 10  (1989) de 

governamentalidade, uma lógica de produção daquilo que é permito ou não aos 

corpos docilizados. De alguma maneira essa espécie de racionalidade de controle dá 

um tom natural aquilo que é permitido, como se fosse algo dado pela natureza. O que 

nos faz entrar em uma discussão contemporânea de natureza e cultura, não como 

forças dicotômicas, mas como dimensões daquilo que é do humano. Chegando então 

ao trânsito errático de pessoas trans como algo que irá distorcer as regras desenhadas 

por essa perspectiva de poder, trazendo riscos a manutenção do controle de corpos, 

não através do medo, mas na simples desobediência de sua existência para além das 

regras do binarismo.  

 No segundo capítulo iremos trazer a perspectiva fenomenológica de Maurice 

Merleau-Ponty, acerca do corpo como algo vivido/sabido pelo sujeito, mas que é visto 

de maneira diferente pelo outro. A dimensão sensível que há na relação que temos 

com nossos corpos, com o outro, com o mundo, e nossa maneira de estar e ser-no-

mundo. A relação de alteridade, em que eu e o outro nos encontramos em semelhança 

e diferença, de maneira a atualizarmos no fundo de coexistência, ou mesmo a negação 

dessa diferença, na objetificação do corpo que traz essa marca. Quando porventura 

                                            
9 	Fernando José Gastal de Castro, psicólogo, mestre em sociologia, doutor em 
psicologia do trabalho e das organizações, especialista em fenomenologia e 
existencialismo, professor adjunto do Instituto de Psicologia da UFRJ, pesquisador 
vinculado ao NEIFECS (Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Fenomenologia e 
Clínica de Situações Contemporâneas). Pesquisa, sofrimento psíquico no trabalho e 
psicanálise existencial	
10 	Michel Foucault, considerado um dos maiores nomes da filosofia social 
contemporânea, Foucault se formou em psicologia pelo Instituto de Psychologie e 
começou a dar conferência ao redor do mundo. Autor de obras como Historia da 
Loucura, Historia da Sexualidade, entre outras obras a respeito das relações de poder.  	
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não me abro a possibilidade de modificar meu horizonte de possibilidades de 

existência a diferença pode se tornar uma ameaça, se faz assim necessário a 

monstrificação desses outros corpos, os despir de humanidade, para que o meu 

horizonte de existência , não sofra desvios.  

 No terceiro e último capítulo traremos um panorama - que chamaremos de 

gesticulações políticas de resistência - a respeito dos muitos modos possíveis de 

resistência, de abrir espaços de existência que se contraponham às forças 

hegemônicas. Falaremos primeiro de uma espécie de coreografia urbana em que há a 

tentativa de invisibilizar dissonantes, mas também, os pontos de ruptura possíveis 

com ela. Traremos na arte, ou como Colling (2017) se refere, no “artivismo 

dissidente”, os espaços de protagonismo e valorização do lugar de fala de pessoas 

trans – e não por acaso se abre cada capítulo e sessão deste trabalho com falas de 

pessoas trans. A exceção está na epigrafe da última sessão,  um fragmento de texto do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) a respeito da nova resolução que regulamenta o 

atendimento a pessoas trans, que trazemos como uma das gesticulações políticas de 

resistência. Reforçamos nosso olhar no que diz respeito a despatologização de 

identidades trans, assim como a importância de se respeitar as auto-identidades como 

posicionamento político e legítimo de existência.  

 Trata-se de uma pesquisa que trabalha com produção bibliográfica e com 

dados e informações provenientes de uma vasta quantidade de publicações 

acadêmicas e literárias já existentes em relação ao assunto, assim como com autores 

trans, pessoas que pensam suas vivências e trabalham academicamente ou 

biograficamente esse estar no mundo que transgride o normativo. Os estudos trans no 

Brasil começam com pesquisas que colocam as pessoas trans no lugar de objeto de 

estudo. Ao passo que hoje temos autores trans trabalhando com diferentes frentes de 

pesquisa, além de uma vasta produção de autobiografias e diferentes formas de relatos 

de vida. A escolha por trabalharmos com esse material se dá em respeito à própria 

população trans, que já construiu um caminho de saída do lugar de pesquisado para o 

de pesquisador e narrador de sua própria história, nos dando material suficiente para 

construção desta pesquisa. 
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1 Dispositivos de enquadre do corpo e forças de resistência e reinvenção:  o 
movimento vida - história -vida 

 
Sem dó, mano. 
Sem dó 
Chega. 
 
Sem passar pano pra sistema , 
Pra estado, pra bad 
e contato que não presta. 
 
Eu quero quem soma, 
quem soma fica 
e quem fica memo (sic) 
é quem sabe quem eu sou. 
 
Foda-se sabe? 
Demorei 22anos da minha vida para perceber 
o quanto eu fui castrado e mutilado. 
O quanto a colonização deu certo, até agora. 
 
Acordei para perceber e olhar em volta 
que eu estava escondido, enrolado em mim. 
É mó treta. 
 
O sistema não é feito pra gente ter certeza 
do que é, pra transbordar os nossos limites, 
os nossos gostos, afetos, quereres. 
 
Então a gente não chega nesse rolê 
batendo no peito, entende? 
Demora 
Demora pra entender 
que quem tá errado é o resto. 
Demora pra acreditar 
no que todo o seu ser tá indicando. 
Por isso, de novo, chega. 
 
Tô batendo a poeira da roupa, 
já joguei vários tecos podres 
de carne violentada pro lado. 
 
[...] 
 
Chega de sombra. 
 
Acordei. 

Teodoro Albuquerque11, 2017. 
  

                                            
11	Teodoro Albuquerque: homem trans, poeta, um dos autores da coletânea de poemas 
“Antologia Trans”.		
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 Teodoro (2017) fala de um Estado como sistema que não presta, que não 

soma, que não sabe, que o coloniza e castra, que sem “dó” precisamos buscar formas 

de sair dessa espécie de fôrma social a que vamos sendo enquadrados, sem “passar 

pano”, sem disfarçar toda crueldade a que são expostas pessoas fora do enquadre 

social. Teodoro (2017) é autor de uma das poesias que integra o livro “Antologia 

Trans: 30 poemas trans, travestis e não-binários”, obra que nasceu da oficina de 

poesia dada no Cursinho Popular Transformação, que prepara pessoas trans para o 

exame nacional do ensino médio (ENEM) na cidade de São Paulo, projeto que nasce 

devido a grande evasão escolar de pessoas trans.  Evasão escolar que é resultado desse 

estado que não soma, mas diminui direitos e reforça a discriminação e o preconceito, 

segundo a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO) o Brasil 

concentra 82% da evasão escolar de pessoas trans e o tempo de permanência em 

ambiente escolar dessa população é em média de quatro anos. Como chegar batendo 

no peito? Como entender que se há um erro ele não está em si, mas nos dispositivos 

de controle que reforçam preconceitos e discriminação? 

 Neste capítulo iremos discutir uma lógica de controle de corpos que faz com 

que pessoas trans como Teodoro não “cheguem no rolê” batendo no peito, uma vez 

que encontram no sistema um lugar de enquadre, de colonização de seus corpos. 

Iremos aqui buscar entender como essa lógica opera, fazendo com que pessoas trans 

se sintam erradas e passem tanto tempo, 22 anos no caso do poeta, sem se afirmar, 

sem “bater no peito”.  

Compreendendo também que os sistemas de controle não alcançam 

plenamente seu objetivo e que determinações históricas e liberdade não podem ser 

encaradas de modo dicotômico, buscaremos pensá-las em conjunto, buscando 

transitar em um movimento que mostra sua possibilidade simultânea, dada como um 

quiasma12, tal como propõe Judith Revel13 (2015). Em suas discussões no campo da 

                                            
12	A noção de quiasma é proposta por Merleau-Ponty (2003) no bojo de sua ontologia 
da carne e faz referência a uma estrutura dupla e que liga de maneira indissociável 
duas faces que apresentam de modo simultâneo, como uma espécie de nervura. As 
duas faces do quiasma se apresentam sempre juntas e ao mesmo tempo, sua 
reversibilidade implica em uma co-presença necessária (Revel, 2015).	
13	Judith Revel: especialista nos pensadores franceses e italianos, com doutorado em 
filosofia na Itália e na França, Sua pesquisa é amplamente focada no pensamento de 
Michel Foucault , a quem dedicou vários livros e muitos artigos, especialmente em 
torno de dois temas - a relação entre a filosofia da linguagem e da literatura 
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filosofia política, Revel planteia esse argumento central nas aproximações que propõe 

entre o pensamento de Michel Foucault e Maurice Merleau-Ponty, o que nos abre 

caminho neste trabalho para caminhar nas trilhas de dois pensamentos filosóficos 

distintos, promovendo nossa própria errância neste percurso de escrita.  

 A categoria gênero vem sendo analisada pelas mais diferentes instâncias e o 

gênero centrado numa diretriz biológica tradicional vem sendo colocado em xeque. A 

socióloga Berenice Bento14 (2014) destaca o quanto “o corpo já não é mais uma rota 

segura para posicionar os sujeitos no mundo polarizado dos gêneros e a realidade de 

gênero se fragiliza” (p.131). A autora está aqui se referindo à precariedade de 

centralizar o gênero no binário homem x mulher, no atual cenário de desarticulação 

da noção tradicional de sexualidade, que aponta o corpo como uma categoria 

ancorada no biológico, sem olhar para questões subjetivas e temporais, no que se 

refere à historicidade e à realidade sociocultural em que os sujeitos estão inseridos. 

 Exploraremos neste trabalho uma compreensão da noção de corpo, oriunda 

da filosofia de Merleau-Ponty, que ultrapassa o puramente biológico: o corpo próprio 

como aquele que carrega em si a possibilidade de expressão, sendo no corpo e com o 

corpo que nos situamos no mundo.  Ortega 15 (2008) situa a materialidade do corpo, 

na fenomenologia, como fincada “no tempo e no espaço, na história e na cultura” 

(p.171) e assinala ainda a potência corporal que há nessa inserção no mundo, que por 

um lado nos impõe os limites físicos, por outro nos dá liberdade gestual de existência 

no mundo, “eu posso”, não no sentido de exercer poder, mas de possibilidade, de 

certa liberdade gestual frente às infinitas formas de existência. 

A materialidade corporal constitui nossa inescapável localização 
física, no tempo e no espaço, na história e na cultura. Se, por um 
lado, nos molda e nos limita, é, pelo outro, condição de possibilidade, 
liberdade, um “eu posso”, como afirmam os fenomenólogos. O corpo 
é a maneira de exprimir nosso ser no mundo, uma experiência que 
implica o conjunto dos sentidos, e que escapa na mera apreensão 
visual e objetivante da mídia e das tecnologias de imageamento, as 

                                                                                                                             
(desenvolvida em particular por Foucault nos anos 1960) e a transição da biopolítica 
para a subjetivação (em Foucault entre o final da década de 1970 e início da década 
de 1980). 
14	Berenice Alves de Melo Bento, professora da UFRN, graduada em Ciências 
Sociais, mestrado em Sociologia, doutorado em Sociologia pela UnB /Universitat de 
Barcelona (2003) e pós-doutorado (CUNY/EUA, 2014).		
15	Francisco Ortega, graduado e doutorado em filosofia. Pesquisa nas áreas: saúde 
mental; saúde global, neurociência e sociedade, estudos sobre deficiência, história do 
corpo, história da subjetividade, história das neurociências 
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quais destroem os referencias de espaço e tempo, necessários na 
experiência do corpo próprio. (ORTEGA, 2008, p.171) 
 

 Ortega (2008) discute alguns contrapontos entre a compreensão do corpo no 

construtivismo e na fenomenologia que podem contribuir para pensar a temática que 

nos propomos discutir neste trabalho.  Destaca a perspectiva construtivista proposta 

por Foucault, caracterizada por um sistema que se vale de dispositivos 

disciplinadores, os quais o autor  qualifica, a partir da analise da imagem do 

panóptico16 , como uma visão do corpo “passiva e instrumental” (Ortega, 2008, 

p.209). Ortega (2008)  também se refere a uma outra perspectiva, a do corpo como 

ação, que oferece força de resistência na complexidade de sua existência. Ortega 

(2008) resgata a afirmação de Foucault de que “onde há poder, há resistência” (apud, 

p.209), mas chama atenção para o fato de o filósofo não se ater à discussão das 

formas de resistência que rompem com a disciplina e se colocam em ação.  O autor 

chama atenção para o foco dado pelo construtivismo social ao que se faz “ao corpo e 

com o corpo, negando as maneiras pelas quais o corpo pode ser entendido como a 

base da ação e da experiência” (Ortega, 2008, p.210).  

 Buscamos trazer aqui o pensamento fenomenológico na perspectiva de 

Merleau-Ponty, onde o sujeito-corpo é compreendido como eu posso, em oposição ao 

eu penso. O eu posso como movimento do corpo vivo, situado na sociedade e na 

história, que gesticula e age, representa possibilidade de saída da instrumentalização a 

que é submetido.  É enfatizando esse movimento da vida entre controle, 

determinações sócio-históricas e a possibilidade de reinvenção, que discutiremos o 

trânsito como errância, a partir de alguns exemplos de corpos que são vividos fora dos 

constructos sociais do que se espera para o binário homem x mulher e são por si só 

ação, experiência de resistir, como as travestis, que foram ao longo dos anos uma 

categoria em transformação.  

Foucault (2013), em sua conferência de 1966, O corpo utópico pensa o corpo 

condenado a um mundo constituído por normas sociais, onde seu enquadre levaria a 

uma forma de apagamento, um lugar em que o corpo não teria espaço, “um corpo 

incorporal”.  

                                            
16	Figura arquitetônica de vigilância que se configura em ver sem parar, um olhar que 
vigia a todo tempo e é visto o tempo todo, funcionando como um dispositivo de 
vigilância e controle   (Foucault, 1987).		
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Meu corpo é um lugar sem recurso ao qual estou condenado. Penso, 
afinal, que é contra ele e como que para apagá-lo que fizemos 
nascer todas as utopias. A que se deve o prestígio da utopia, a 
beleza, o deslumbramento da utopia? A utopia é um lugar fora de 
todos os lugares, mas um lugar onde eu teria um corpo sem corpo 
um corpo que seria belo, líquido, transparente, luminoso, veloz, 
colossal na sua potência, infinito na sua duração, solto, invisível 
protegido, sempre transfigurado: pode bem ser que a utopia 
primeira, a mais inextirpável nos corações dos homens, consista 
precisamente na utopia de um corpo incorporal. (FOUCAULT, 
2013, p.8) 
 

 Foucault (2013) traz ali uma leitura a respeito do corpo como algo que 

idealizamos frente a um conjunto de mitos que são valorizados, mas que não levam 

em conta os limites corporais. Fala de um corpo não visto, uma vez que sempre o 

olhamos através do espelho e nunca diretamente, que só é assim visto pelo outro, “O 

corpo, fantasma que só aparece na miragem dos espelhos e, ainda assim, de maneira 

fragmentada.”(p.11). Narra esse corpo opaco como foco das utopias, quando é 

maquiado, mascarado ou tatuado. Para o filósofo, a maquiagem, a máscara ou a 

tatuagem não só criam uma nova estética, mas atendem a poderes e forças invisíveis e 

que dariam entrada a este corpo em uma nova forma de existência, “fazem deste 

corpo um fragmento de espaço imaginário que se comunicará com o universo das 

divindades ou com o universo do outro.” (p.12)  

Mas talvez fosse preciso descer mais, por baixo da vestimenta, 
talvez fosse preciso atingir a própria carne, e veríamos então que, 
em certos casos, no limite, é o próprio corpo que retoma seu poder 
utópico contra si e faz entrar todo espaço do outro mundo, todo o 
espaço do contra mundo, no interior mesmo do espaço que lhe é 
reservado. Então o corpo em sua materialidade, na sua carne, seria 
como o produto de seus próprios fantasmas. (FOUCALT, 2013, p. 
13/14) 
 

Foucault (2013) fala de um corpo que é invadido por seu próprio ideal de ser 

corpo, invadido pelo mundo de “forças invisíveis” que de alguma forma cria 

diretrizes, a serem atingidas, do que é um corpo, mesmo que de forma utópica, 

mesmo que este corpo seja “um corpo incorporal”.  

Em outra conferência do mesmo ano, “As Heterotopias”, Foucault (2013) se 

refere ao lugar destinado para a existência, lugar esse em que os corpos habitam e lhe 

é permitido a permanência, um lugar demarcado, lugares não-hegemônicos. Ele 

descreve também os contraespaço como lugares destinados a serem habitados de 

formas diferentes.  Tudo aquilo que foge à norma da convivência social deve ser 
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vivido em contraespaços, espaços onde a contestação das normas sociais seria 

permitida, não de maneira utópica, mas heterotópica, como chama Foucault (2013).  

Sinaliza também que essas heterotopias momentâneas, reservadas a um 

conjunto de regras que fogem a norma social, mas que coexistem com essas normas, 

vão sendo substituídas por outras, desviantes, e que por possuírem o caráter do desvio 

devem ser mantidas às margens, “nas paragens vazias que a rodeiam, são antes 

reservados aos indivíduos cujo comportamento é desviante relativamente à média ou à 

norma exigida.” (p.22).  

Podemos perceber nessas duas conferências do filósofo a ideia de que os 

corpos são enquadrados em diretrizes que devem ser alcançadas e também que há um 

conjunto de normas exigidas para os grupos sociais, e aqueles que venham a desviar 

dessas normas são realocados no espaço social de forma a não habitarem o núcleo, 

mas lugares periféricos e efêmeros, os “contraespaços”, lugares em que esses 

desviantes possam estar, mas não necessariamente existir.  

Para Foucault (2013) corpos utópicos são maneiras de idealizar o corpo em 

uma normativa incorporal, ao passo que trazemos aqui os corpos errantes pensados 

como corporalidades que trazem em si a potência de ruptura com a norma exercendo 

na marginalidade dos contraespaços possibilidade de resistência e afirmação de 

existência.  

 Trabalharemos neste primeiro capítulo com a construção dessa espécie de 

lógica de controle dos corpos a partir de sistemas normativos e  regulatórios, uma 

racionalidade governamental e suas implicações sobre o corpo, discutindo 

dispositivos de controle que atuam na produção de normas que regularizam 

determinadas maneiras de existência e com isso definiriam os contornos dos 

chamados “contraespaços”, sem perder de vista a copresença dos movimentos de 

resistência e reinvenção por caminhos que borrem os limites de espaços e 

contraespaços.  
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1.1 Governamentalidade: uma lógica de controle dos corpos. 
Corpo que trans, pelo (sic), cabelo, língua que apenas nós, 
secreções, intersecções, classes, cores. O só direito (dever?) de 
existir à sombra, nós, olhares que não nos deixam, que se queixam, 
que nos encaixam em narrativas que não nos fazem jus. Cus? Cus 
tem também, mas melhor o edi, a neca e o picumã dos versos de Ika 
Eloah, pajubá, língua com sabor de rua e som de mistério, forjada 
no ioruáa das religiões de matriz africana, umbanda, candomblé, 
únicas a, por décadas, aceitarem gente feitos nós, feita revelia das 
regras. (MOIRA17, 2017, p.11)  

  

 Moira (2017) traz em seu relato um corpo trans, que tem direito de existir 

somente “à sombra”, se refere a olhares e narrativas de enquadre, mas traz também o 

espaço de resistência que encontram na rua, na língua própria, se referindo ao Pajubá, 

língua criada pelas travestis e estendida a toda comunidade LGBTTQI (lésbicas, gays, 

bissexuais, transexuais, travestis, queer e interssexuais). O Pajubá, é oriundo de 

línguas africanas como o Nagô e o Iorubá, usadas em terreiros de religiões de raiz 

africana, segundo o site igay. Religiões essas que também passam pela 

marginalização e que segundo a linguista aceitam pessoas trans à revelia das normas 

sociais. Compreendemos a governamentalidade e sua maneira de racionalidade de 

controle de corpos como ferramenta econômica e de controle social. 

 Foucault (1989) em sua aula proferida em 1 de fevereiro de 1978 no Collège 

de France analisa o surgimento de uma forma de governo que coloca em relação 

direta segurança, população e governo. O filósofo atribui à problemática do governo 

de si mesmo como ponto central de uma lógica de poder que passa a operar 

dispositivos como, por exemplo, a família, a ciência, a polícia, entre outros, como 

instrumentos do estado para melhor gerir a população. Faz um paralelo entre a 

maneira de governar e a economia familiar, tendo nesta última a figura do pai de 

família como aquele que rege as pessoas e as coisas de maneira a preservar e 

aumentar ambas, mantendo uma continuidade descendente. 

Continuidade descendente no sentido em que, quando o estado é 
bem governado, os pais de família sabem como governar suas 
famílias, seus bens, seu patrimônio e por sua vez os indivíduos se 
comportam como devem. É esta linha descendente, que faz 
repercutir na conduta dos indivíduos e na gestão da família o bom 
governo do Estado, que nesta época se começa a chamar de polícia. 

                                            
17 	Amara Moira: prostituta, travesti, doutora em literatura, autora da obra 
autobiográfica E se eu fosse puta. A autora assina o prefácio da obra “Antologia 
Trans: 30 poetas trans, travestis e não –binários”.   
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(FOUCAULT, 1989, p.281) 
 

 Nesta lógica de poder traçada por Foucault se faz necessário um tipo de 

vigilância individual tão atenta e atuante quanto a figura do pai de família. Este 

modelo de governo, que se estabelece na modernidade, não se restringe a um controle 

do território, mas do conjunto de indivíduos e coisas, na relação que estes têm entre 

si: “os homens em suas relações com outras coisas que são os costumes, os hábitos, as 

formas de agir ou de pensar, etc; finalmente, os homens e suas relações com outras 

coisas ainda que podem ser os acidentes ou as desgraças”(p.282). 

 Apresentando o modelo de economia familiar como ponto de partida para um 

modelo de gestão e tendo a família como um elemento da população, ou seja, a 

família como grupo que faz parte da população, esta passa de modelo econômico a ser 

seguido à segmento deste todo que é a população.  
E segmento privilegiado, na medida em que, quando se quiser obter 
alguma coisa da população – quanto aos comportamentos sexuais, à 
demografia, aos costumes, etc. – é pela família que se deverá passar. 
De modelo, a família vai tornar-se instrumento, e instrumento 
privilegiado, para o governo da população[...] 
E quais são os instrumentos que o governo utilizará para alcançar 
estes fins, que em certo sentido são imanentes a população? 
Campanhas, através das quais se age diretamente sobre a população, 
e técnicas que vão agir indiretamente sobre ela e que permitirão 
aumentar, sem que as pessoas se deem conta, a taxa de natalidade 
ou dirigir para uma determinada região ou para uma determinada 
atividade os fluxos de população, etc. (Foucault, 1989, p.289) 
 

 O trecho acima assinala o quanto a família, mesmo sendo um segmento da 

população, funciona como uma espécie de modelo a ser seguido, para que esse 

modelo de gestão se mantenha em uma determinada lógica, se faz necessário um 

conjunto de normativas que privilegiem a disciplina e a docilização no interior deste 

modelo econômico, fazendo a manutenção de seu sistema. Assim o autor ressalta a 

passagem de uma espécie de “arte de governo” para uma “ciência política” garantida 

por uma variedade de estratégias e instrumentos que são operados nesse núcleo que se 

situa no interior da sociedade. Um sistema de poder que é feito do interior nuclear 

familiar e se direciona para fora, alcançando as camadas populacionais de um Estado. 

Essa forma de gestão “profunda, minuciosa e detalhista”, como o filósofo adjetiva, é 

por ele chamada de governamentalidade. Sinaliza não se tratar da substituição de uma 

sociedade baseada na soberania para uma disciplinada e de governo, mas uma tríade: 

“soberania-disciplina-gestão governamental, que tem na população seu alvo principal 
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e nos dispositivos de segurança seus mecanismos essenciais.”(p.291)   

  Mais à frente, em sua obra chamada Em defesa da sociedade, Foucault (1999) 

irá ressaltar a importância, para a governamentalidade, do controle dos corpos e das 

liberdades individuais através de uma racionalidade, dessa forma de pensar a 

sociedade que possibilite uma configuração de governo, essa racionalidade que se 

entranha na vida pública de maneira silenciosa (Pelbart18, 2007) e possibilita a 

construção de subjetividades, o que tiraria do sujeito o poder decisório sobre o próprio 

corpo. Esse poder de decisão passa a ser exercido pelos dispositivos de controle social 

que mantêm os corpos disciplinados em um sistema de autogestão normativa.  

 Preciado19  (2017), assim como Foucault, compreende no sexo/corpo um 

dispositivo importante de controle dos sujeitos, o qual, exatamente por ter esse 

potêncial, torna-se também um importante aparelho de resistência. Tendo sobre si a 

marca do controle e a chave da transgressão, o corpo, passa a ser também uma espécie 

de zona de guerra entre interesses, deixando de ser um equipamento individual para 

cair na esfera biopolítica de controle e prevenção de riscos. Uma vez que a disciplina 

é ponto central do biopoder, e tem no corpo o foco dos instrumentos sociais de 

docilização. Busca o controle dos corpos pelo equilíbrio global, em relação a seus 

“perigos internos”. Dentro desta lógica, a patologização e/ou marginalização do 

trânsito de gênero regulamenta os desviantes garantindo a ordem binária, apaziguando 

o conflito dentro de um protocolo judicializado por vários saberes.  
O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 
simplesmente pela consciência ou ideologia, mas começa no corpo. 
Foi no biológico, no somático, no corporal que antes de tudo, 
investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade 
biopolítica. A medicina é uma estratégia biopolítica. (FOUCAULT, 
1989, p. 82) 

  

 Tanto em Foucault quanto em Preciado encontramos epistemologias que 

abarcam um sistema sociocultural de controle de corpos, que contam com dispositivos 

de controle introjetados, ambos se referem a movimentos de resistência e transgressão 

partindo de pontos de crítica e ruptura das normas pelos próprios sujeitos. Para Ortega 

(2008), Foucault ao afirmar que “as relações de poder podem penetrar materialmente 

                                            
18	Peter Pál Pelbart, filósofo, ensaísta e professor húngaro, pesquisa em Deleuze, 
Foucault, tempo, loucura, subjetividade e biopolítica.	
19	Paul B. Preciado, filósofo espanhol, mestre em filosofia, trabalha com temas acerca 
da sexualidade, gênero e direitos humanos,	
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na própria espessura dos corpos sem ter que ser substituídas pela representação dos 

sujeitos” (Foucault, apud Ortega, 2008, p.215), afirma que as relações de poder vão 

sendo interiorizadas de maneira não exatamente racionalizada, como se houvesse 

“uma intencionalidade sem sujeito” (p.215).  

 Temos na fenomenologia a noção de intencionalidade que pode ser 

compreendida menos como um movimento da consciência constituinte e mais como 

um movimento expressivo, na forma de uma direção ao mundo como gesticulação 

criadora. A relação eu-outro/mundo implica tensão e diferença, o corpo é objeto e 

sujeito, sente e é sentido, é movimento no mundo, sendo hábito sedimentado, mas 

também criação.  

 Ortega (2008) sinaliza que a intencionalidade corporal apontada pela 

fenomenologia descreve o que Foucault teria em mente, em relação a maneira que o 

poder penetra nos corpos, já que é ela que permite “uma compreensão pré-reflexiva 

do corpo em relação ao ambiente, que possibilita nos movimentarmos e utilizarmos o 

espaço circundante sem ter que pensar primeiro em como fazê-lo.” (p.216). Ortega 

(2008) chama atenção para a potência do corpo como movimento, ação no mundo, 

que antes mesmo de pensar esse mundo se orienta em direção a ele, o que para 

Merleau-Ponty (2011) é movimento de existência, e movimento não é pensamento, é 

ação corporal de ser-no-mundo. 

Originalmente a consciência é não um “eu penso”, mas um “eu 
posso”. [...] A visão e o movimento são maneiras específicas de nos 
relacionarmos a objetos, e, se através de todas essas experiências 
exprime-se uma função única, trata-se do movimento de existência, 
que não suprime a diversidade radical dos conteúdos porque ele os 
liga, não os colocando todos sob dominação de um “eu penso”, mas 
orientando-os para a unidade intersensorial de um “mundo”. O 
movimento não é o pensamento de um movimento, e o espaço 
corporal não é um espaço pensado ou representado. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 192) 

 

Alvim (2015) toma o pensamento de Foucault ao discutir o corpo no contexto 

do trabalho. Descreve dois modos de gestão e organização do trabalho, um baseado na 

autoridade e no controle e outro em um tipo de controle manipulador e sutil. A autora 

faz um paralelo entre esses modelos, a disciplina e o biopoder . De acordo com ela: 
A biopolítica envolve mecanismos de normalização que permitem 
administrar como objetos a vida (biológica ) da população em temos 
de valor e utilidade. Foucault refere-se à norma como o elemento 
que une o poder disciplinar e o biopoder, algo que se aplica tanto ao 
corpo individual quanto à população (p.62) 
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 A norma age sobre a ordem disciplinar do corpo e a multiplicidade biológica 

da vida e a sociedade de normalização faria cruzar normas disciplinares e de 

regulamentação. Assim, a organização do trabalho baseada na docilização dos corpos 

exacerba a razão e aliena o corpo pelo trabalho mecanizado, mas também age por 

tecnologias de regulamentação que culminam na interiorização de valores 

relacionados ao modelo social do capital, do trabalho, da competência disseminados 

em todos os âmbitos da sociedade.    

 A autora, que considera o corpo-tempo como possibilidade inventiva, que 

instaura virtualidades, argumenta que o controle disciplinar age no esquadrinhamento 

do tempo e do espaço, o que faz se perder a possibilidade singular de gesticulação em 

prol da massificação, como por exemplo, na marcha militar, gerando um tipo de 

“corpo autômato”. O biopoder age de modo indireto de varias maneiras, provocando 

uma introjeção de normas que controlam a vida em varias dimensões, promovendo 

um outro tipo de esquadrinhamento do tempo e do espaço da vida. Desse modo, o 

corpo perde sua capacidade de temporalização e se torna “autônomo” (Alvim, 2015).  

Para ela, o movimento de resistência está na retomada da capacidade sensível e na 

vivencia singular da temporalidade, o que permitiria a passagem de autômato-

autônomo de volta para o corpo-no-mundo-com-o-outro. 
É promovendo um retorno-ao-corpo-vivo-que-fala-com-o-outro-no-
coletivo que instituiremos um novo espaço-tempo, um ethos para 
criar formas de resistência e contraposição à razão instrumental do 
positivismo, à ideologia dominante da ciência e da técnica, ao 
controle da vida e do corpo-tempo (Alvim, 2015, p.68) 
 

Partindo da compreensão, inspirada por Revel (2015) de que o peso e os 

efeitos da história já feita (e das formas de governo dessa história) e a paradoxal 

virtualidade permanente de uma invenção ou diferença na história se dão juntos, 

podemos encontrar, no lado avesso da governabilidade, elementos que nos mostram 

um percurso de refazimento da história, nesse trânsito errante de gênero. 

Nos idos anos 90, relacionávamo-nos com a travestilidade no masculino, era 

“o travesti”, uma figura retratada por vários etnógrafos como um símbolo brasileiro, 

uma vez que só existia no Brasil esse tipo específico de travestilidade. Hoje, as 

travestis ocuparam um espaço de resistência e ressignificação de suas experiências 

corporais, reivindicaram e adquiriram o direito de serem nomeadas com o artigo 

feminino.  Atualmente possuem um espaço político de afirmação de suas identidades 
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femininas e legitimação de suas práticas corporais. Silva20 (1993) marca em sua 

etnografia o caráter ambíguo dessa figura presente na Lapa da década de 90, assim 

como Jaqueline Gomes de Jesus21 (2012) que traz a definição de travesti em seu Guia 

técnico sobre pessoas transexuais, travestis e demais pessoas trans, para formadores 

de opinião22, como pessoas que se sentem pertencentes a um terceiro gênero, que 

negam tanto o gênero homem, quanto mulher.  

Temos também outras gradações como Crossdressers, que segundo Vencato23 

(2013), é um termo que pode ser simplificado como “homens que se vestem de 

mulher”, porém a autora deixa claro a marca da transitoriedade em suas identidades, 

ao que chamam de montagem, termo que indica uma condição transitória e realizada 

em momentos específicos. Crossdressers utilizam também o termo “sapo” para 

quando estão “desmontadas” e assumindo sua identidade masculina.  

Já DragKings/Dragqueens são definidas por Jesus (2012) como 

“transformistas que vivenciam a inversão do gênero como espetáculo, não como 

identidade.” (p.10). Uma vez que são inúmeros os arranjos, iremos aqui abordar 

somente algumas possibilidades de fluidez de gênero, havendo uma infinita gradação 

entre as polaridades homem x mulher. 

 Podemos também perceber o trânsito nos termos utilizados para nomeação e 

identificação de si. Para grande parte das pessoas trans, sua nomeação é mais que um 

ato de construção identitária, é um ato político de se firmar e afirmar na sociedade, 

seja como transexual operada/o ou não operada/o, não-binário, que não se enquadra 

em nenhum dos polos homem x mulher e cria uma outra forma de gradação entre 

esses polos. Ou ainda, aquelas que apagam a diferenciação que era feita entre 

travestis, como as não operadas e as transexuais, como sendo as que realizavam ou 

desejavam realizar cirurgia de mudança genital. Atualmente a cirurgia não é mais um 

ponto de diferença, mas sim a auto identificação, a maneira com a qual essas pessoas 

se identificam em seus grupos. Podemos perceber que há também um movimento de 

                                            
20	Helio Raimundo Santos Silva: é historiador, mestre em antropologia social, doutor 
em comunicação e cultura. Trabalha com questões acerca de identidade. 
21 Jaqueline Gomes de Jesus: é professora de psicologia, doutora em psicologia social, 
pós-doutora em ciências sociais. Pesquisa cultura, identidade e diversidade. 
22 Publicação online de livre acesso que tem por objetivo informar e fortalecer a 
inclusão de pessoas pessoa trans no âmbito social. 
23 Anna Paula Vencato: é doutora em antropologia, mestre em antropologia social e 
licenciada em pedagogia. Pesquisa gênero, sexualidade, diferenças e crossdressing. 
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errância na nomenclatura, no ato político de se identificar frente a uma sociedade 

regulada para receber homens ou mulheres, que coloca em seus formulários de 

identificação quadradinhos de masculino ou feminino para serem marcados, sem levar 

em conta que existem feminilidades e masculinidades múltiplas.  

A suposta correspondência entre o 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)  

 

Nesse sentido, podemos pensar que a maneira de expressão de gênero 

naturalizada, sedimentada na cultura e reproduzida de modo performativo, na 

contemporaneidade, vem sendo deslocada, produzindo estranhamentos.  

O conceito de performatividade concebido por Butler (2016) diz respeito à 

maneira como “atuamos” o sexo, como se fossemos atores que recebem do sexo 

biológico um script baseado no conjunto de normas esperadas como gesto natural de 

nosso gênero sedimentado 24  em nós. Podemos observar no conceito de 

performatividade desta autora, que a norma heterocêntrica - que parte da tríade sexo 

biológico, expressão de gênero e orientação de desejo como diretamente ligadas e 

consonantes entre si - naturaliza uma performance de gênero como efeito do sexo 

anatômico, sem levar em conta as variantes histórico-culturais que trazem 

inconstância para constructos performáticos nas mais diferentes esferas da existência. 

Poderíamos dizer, a partir de nossa leitura, que diante da ligação entre sexo e gênero 

sedimentada no espectro social - o que Butler analisa como performatividade - a 

pessoa trans surge trazendo a estranheza do deslocamento desses sedimentos para que 

novas habitualidades gestuais possam ser assimiladas e novos gestos surjam.  

Desse modo, poderíamos pensar que há, por um lado, performatividades que 

reproduzem e perpetuam a heteronormatividade, mas por outro, nesse movimento 
                                            
24	Estamos utilizando o termo sedimentação na acepção de Merleau-Ponty (2011), 
envolvendo a ideia de que os produtos culturais e formações ideológicas permanecem 
sedimentados na situação vivida pelos sujeitos em sua relação corporal com o mundo. 
A dimensão habitual do corpo dá um sentido de pertencimento ao sujeito, que encarna 
esses sedimentos em sua gestualidade e comunicação com o mundo e com o outro.  A 
discussão será ampliada à frente neste trabalho.	
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plástico contemporâneo, que performa uma diversidade “errante” no que tange a 

categoria gênero, se produz uma força contra-hegemônica. Nesse sentido, é 

importante considerar a potência de transgressão de sujeitos que margeiam o social e 

com isso criam lugares de ruptura para rearranjos da própria existência, 

deslocamentos de sedimentos e criação de novas formas a serem sedimentadas.  

 Estamos trazendo a errância corporal nesse trabalho no sentido de movimento 

de ressignificação, um movimento que desestabiliza as forças hegemônicas que 

enquadram o gênero em uma perspectiva binária. A maneira sensível em que pessoas 

trans experienciam seus corpos como potêncialidade plástica de transgredir o sexo 

naturalizado pela hegemonia biológica.  

 Há naqueles que borram as fronteiras da dicotomia homem x mulher uma 

força de resistência em relação ao que é aparentemente naturalizado, uma vez que o 

pensamento dicotômico produz uma fronteira nítida feita a partir do biológico. Diante 

o que estamos aqui discutindo, pessoas trans borram essa fronteira, demonstrando 

haver gradações entre as polaridades. A partir de seus corpos, quebram a ideia de um 

a priori para pensarmos sexo e gênero, abrindo um conjunto de muitas possibilidades 

e múltiplos arranjos. Estamos pensando aqui em modificações corporais que 

produzem uma nova estética, baseada na experiência do que se sabe/sente a respeito 

de si, no transitar para ser aquilo que se deseja, de modo consonante com esse saber, 

construindo um corpo, ressignificando a existência no movimento . 

1.2 Produção de corpos: corpo permitido x corpo sabido. 
Na realidade eu nunca me senti 100% mulher, pois meus 
pensamentos, sentimentos e desejos eram masculinos, nem 100% 
homem, porque meu corpo me mostrava o contrário e muito menos 
lésbica, porque nos meus desejos jamais me vi em uma relação de 
igualdade com uma mulher, ou seja, não me sentia enquadrado em 
nenhum grupo, mas o que eu ainda não sabia é que existiam muitas 
outras formas de ser, de amar, de viver e ser feliz. (Lessa25, 2014, p. 
85) 

 

 Para esses sujeitos que fazem de seu corpo físico uma errância de gênero, em 

que a experiência transgride a divisão dualista, há um desencontro com o que está 

sedimentado como sendo próprio de cada sexo, normas discursivas e gestos habituais 

que parecem ligados tão intimamente a um lado do binarismo que é como se 

                                            
25	Jô Lessa: graduado em direito e administração, funcionário público, autor da obra 
autobiográfica Eu trans: a alça da bolsa.		
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pertencessem de fato a ele. Meninos se interessariam por jogos coletivos, seriam 

guiados mais pela razão, usando roupas mais largas, e em geral se preocupariam 

menos com o uso de adereços, as meninas seriam vistas como cuidadoras, dariam 

preferência a atividades em que o uso da força não seria valorizado e desde cedo se 

interessariam por itens de valorização de atributos físicos específicos, como 

maquiagem e penduricalhos.  

 Poderíamos pensar assim numa concepção de corpo permitido, uma espécie de 

fôrma moldada pela normatividade implicada no enquadre dos corpos que atravessa o 

tecido social. Mesmo que essa espécie de fôrma já venha, de certa forma, sendo 

desconstruída há alguns anos - e podemos elencar aqui alguns poucos exemplos, 

como: mulheres que atuam no futebol, ou mesmo o crescimento do mercado estético 

específico para homens -  esses fenômenos isolados não podem dizer qualquer coisa 

relacionada à identificação de gênero ou mesmo a orientação de desejo sexual desses 

atores sociais.  

Podemos refletir sobre a produção de gênero para além do biológico e 

considerar os papéis sexuais desempenhados por atores sociais, com pré-requisitos 

culturais, como normas que são atribuídas de maneira naturalizada, de tal forma que 

não percebemos sua condição impositiva. Louro 26  (2000) destaca que essa 

naturalização nos levaria a acreditar que a maneira com a qual lidamos com a 

sexualidade ocorre naturalmente, como algo dado e inerente ao sujeito, e que todos 

nós vivenciamos nossos corpos de maneira semelhante e universal, sem levar em 

conta possibilidades transgressoras que todos nós temos enquanto seres singulares, 

nossa potência de ressignificação da existência. Observamos traços histórico-culturais 

presentes na produção subjetiva de sexualidades e a permissão e desaprovação 

sociocultural para a atuação das normas performáticas de ser homem ou mulher, como 

uma maneira sedimentada de atuarmos gênero.  
A inscrição dos gêneros binários — feminino ou masculino — nos 
corpos é feita, sempre, no contexto de uma determinada cultura e, 
portanto, com as marcas dessa cultura. As possibilidades da 
sexualidade — das formas de expressar os desejos e prazeres — 
também são sempre socialmente estabelecidas e codificadas. As 
identidades de gênero e sexuais são, assim, compostas e definidas 
por relações sociais, elas são moldadas pelas redes de poder de uma 
sociedade.  (LOURO, 2000, p. 6)  
 

                                            
26 	Guacira Lopes Louro: historiadora, mestre e doutora em educação, pesquisa 
sexualidade e teoria queer em articulação com o campo da Educação. 
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 A autora frisa ainda que, como construção social, a sexualidade se constitui 

em discursos múltiplos que regulam e criam normas, produzindo saberes e verdades 

que “judicializam” e regulamentam de alguma maneira nossos corpos.  

 Guattari 27  & Rolnik 28  (1996) se referem a esses atravessamentos como 

agenciamentos, verdadeiros nós conceituais que se formam no entrecruzamento 

desses discursos múltiplos, formando um emaranhado de introjeções que podem levar 

à alienação, repressão e opressão. Os autores chamam atenção para o processo de 

subjetivação como algo que não é essencialmente interior, ele vai sendo internalizado. 

Dizem ainda que “A tendência atual é igualar tudo através de grandes categorias 

unificadoras e redutoras...” (p.40).  

 Como discutiremos adiante, o critério binário dado pelo sexo biológico é uma 

categoria unificadora central. Todos aqueles que porventura venham a romper a 

dicotomia biologizante homem x mulher são enquadrados em um discurso que 

centraliza o genital como ponto norteador do que é normal ou patológico, no que 

tange às identidades de gênero. Havendo uma especificidade do constructo 

vaginopeniano como ponto central da construção de corpos femininos ou masculinos, 

a qual diz respeito a uma sedimentação cultural de quais são os comportamentos 

normais de um determinado sexo anatomofisiológico, que torna o trânsito de gênero 

algo ininteligível, fora da norma, do que ao primeiro olhar nos parece “natural”. 
Os olhares acostumados ao mundo dividido em vaginas-mulheres-
feminino e pênis-homens-masculino ficam confusos, perdem-se 
diante de corpos que cruzam os limites fixos do masculino/feminino 
e ousam reivindicar uma identidade de gênero em oposição àquela 
informada pela genitália e ao fazê-lo podem ser capturados pelas 
normas de gênero mediante a medicalização e patologização da 
experiência. (BENTO, 2008, p. 22) 
 

 É a partir de uma determinada ordenação, regulamentação corporal, que um 

conjunto de especialidades na área da saúde utilizam testes e laudos como ferramentas 

diagnósticas, em que a pessoa trans vai sendo submetida a um processo de 

autenticação social, autenticação que dita o que é necessário para que ocorra a sua 

                                            
27	Félix Guattari, filósofo e psicanalista francês, criou junto com Gilles Deleuze a 
Esquizoanálise.	
28	Suely Belinha Rolnik, psicanalista, graduada em filosofia e ciências sociais, mestre 
em ciências humanas, doutora em psicologia social, pesquisa as politicas de 
subjetivação em diferentes contextos, abordadas de um ponto de vista teórico 
transdidsciplinar e indissociável de uma pragmática clínico-política.	
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saída do “contraespaço” para entrada no que seria o núcleo social. Como se somente 

os laudos e documentos dados por especialistas pudessem dizer a esses sujeitos quem 

de fato eles são e onde devem/podem habitar e existir. Bento (2014) destaca em seu 

livro a fala de algumas pessoas trans que estavam passando por essa fase de tutela 

científica em  seus trânsitos. 

Manuela: vou buscar os exames hoje. É... eu tenho um pouco de 
medo desses exames serem algum problema e eu não operar. Se 
pelo menos eu começasse a tomar logo esses hormônios. Será que 
vai demorar muito para começar? (p.62) 

 
Pedro: Fiz tantos, tantos exames. Nossa, que coisa horrível! E fora 
outros lá para cabeça. [...] Uma das médicas ficava me perguntando: 
“você nunca bateu a cabeça?” Esses exames cansam, cansam 
demais. Às vezes eu pensei em desistir. Eu achava que o tempo era 
muito, sabe? Se eu tivesse dinheiro, eu acho que já tinha feito a 
cirurgia. (p.62) 

 
Andréia: Eu acho terrível. É um período, como se fosse um período 
de provas. Hoje mesmo, vim com apenas R$3,50; o dinheiro do 
coletivo. Eu sei que não vou ter dinheiro para comer, nem tomar 
leite. Agora, você imagina e se depois de todo esse sacrifício eles 
dizem que eu não vou fazer a cirurgia? Deus me livre, eu morro! 
(p.63) 

 

 Em outra obra de teor biográfico, a jornalista Fabiana Moraes29 (2015) narra a 

trajetória de Joicy30, mulher transexual do recife que minutos antes de realizar a 

sonhada cirurgia de transgenitalização foi atendida pela nutricionista da equipe do 

hospital no masculino e pelo nome de batismo. Esse caráter hostil e que nega a 

identidade feminina, a que Joicy reivindica, nos dá um exemplo desta introjeção 

subjetiva dos signos homem x mulher que insiste em negar a verdade do outro, 

daquele que sai da curva e se difere da norma de gênero heterocêntrica. 

 A jornalista conta também que em várias oportunidades fora questionada a 

respeito da escolha do caso de Joyce para a matéria a respeito do processo cirúrgico 

de uma pessoa transexual, e destaca que isto ocorria por Joicy ser, dentre as outras 

pacientes naquela ocasião, a que menos se enquadrava nos “padrões” do que se refere 

ao feminino. 

                                            
29	Fabiana Moraes: jornalista vencedora do prêmio Esso com a obra O nascimento de 
Joicy. 
30 Joicy Melo da Silva: mulher trans do Recife que teve seu processo 
transgeneralizador acompanhado pela jornalista Fabiana Moraes, e é protagonista do 
livro documental O nascimento de Joicy	
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Por que em Joicy o feminino era questionado ao não se associar aos 
elementos decorativos mais comuns relacionados às mulheres? 
Percebi que, além de todos os obstáculos pelos quais precisaria 
passar – a falta de dinheiro, a falta de respeito, a falta de amor - , ela 
ainda teria que provar ao mundo que, apesar da cabeça quase careca 
(problema que acomete também mulheres biológicas) e das 
maneiras díspares do feminino socialmente construído, ela também 
era, sim, uma mulher. (MORAES, 2015, p. 96) 

  

Há na construção social de ser mulher, ou homem, uma série de regra, de 

hábitos corporais esperados, uma espécie de corporalidade exigida, e que somente 

esse arranjo seria permitido. Esse corpo que é vivenciado/sabido pela pessoa trans é o 

tempo todo levado ao limite do permitido. Caso uma pessoa que se identifica como 

transexual e solicita um procedimento cirúrgico de redesignação sexual, para vir a 

transicionar e não tenha em seu corpo impresso os trejeitos e maneirismos esperados à 

ponta que pretende rumar, toda sua experiência de saber de si é questionada e  

deslegitimada, não só pela comunidade, mas também pelos saberes especialistas. Ao 

que parece é esperado da transição um direcionamento rumo a norma hegemônica 

vigente. 

Exatamente por quebrar a regra dicotômica, o transexual faz ruir todo um 

sistema normalizador e normativo, que muitas vezes é o fundador mais básico das 

identidades daqueles para os quais o sexo anatômico está em consonância com o 

papel sexual esperado.  

Por esse motivo, seu enquadramento diagnóstico resgata a normalidade do 

sujeito cisgênero, assim seu tratamento nos moldes atualmente regulamentado pelo 

Conselho Federal de Medicina (CFM) converge para o reenquadre heteronormativo 

binário, que pode atender bem a pessoas trans que veem na transição uma viagem 

norteada pela chegada na outra ponta polar homem x mulher, mas nega a 

possibilidade de fluidez e plasticidade na performance de gênero para muitas outras 

maneiras de atuação. Uma vez que em suas diretrizes para o atendimento e 

acompanhamento dos casos não leva em conta casos que fogem as normas do próprio 

CFM e com isso muitas vezes criam entraves a possibilidade de atendimentos nos 

centros de referência do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Bento (2008) salienta a transexualidade como um “desdobramento inevitável 

de uma ordem de gênero” (p.19) e vários pesquisadores que se debruçam nas mais 

diferentes instâncias de reivindicações de pessoas trans se posicionam da mesma 

maneira. A autora ressalta que em sua pesquisa de campo percebeu a pluralidade de 
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formas como a sexualidade é experienciada e singularizada, assim como a pluralidade 

e os deslocamentos que caracterizam essa experiência. Ela destaca as muitas 

possibilidades de reconstrução do corpo, feitas com hormônios, próteses, e tantos 

outros recursos tecnológicos para que esse corpo seja melhor reconhecido por esses 

sujeitos errantes. A fala da advogada e militante travesti Márcia Rocha31 retrata o que 

a socióloga descreveu em sua pesquisa: 
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. 
O “erro” não está em mim, naquilo que sou, mas nas certezas de 
uma sociedade controladora e limitante que insiste em manter 
“caixinhas”  pré-estabelecidas nas quais temos que fingir nos 
encaixar: homem é masculino e gosta de mulher, mulher é feminina 
e gosta de homem. (ROCHA, on line, 2015) 

 

 Rocha (2015) destaca que não é em seu corpo que se encontra o erro, mas as 

formas de controlar e pré-conceber o que cada corpo deve performar, que faz desses 

corpos uma “forma aparentemente errada”. A citação da advogada destaca uma 

desconstrução do que seria esperado para seu corpo macho/homem/masculinidade e 

nos conduz à dimensão de um saber de si, corporal, que a pessoa trans vivencia, em 

oposição ao corpo permitido.  

 Essa oposição entre o que é sabido e o que é permitido é vivida muitas vezes 

na forma de conflitos e angústias, envolvidas na própria experiência de se encontrar 

com o olhar do outro. Nery (2011) traz em seu relato autobiográfico sua certeza 

inabalável de que sempre foi homem, apesar do não reconhecimento do outro, do 

olhar de estranheza de todos ao seu redor, “Havia um abismo entre como me viam e 

como me sentia” (p.34). Em outro momento , relata o próprio olhar sobre seu corpo 

como um verdadeiro caos. 
Olhei-me nu no espelho do quarto. Analisei-me em todos os 
ângulos. E tudo, absolutamente tudo, estava fora do lugar. O que 
sobrava em cima faltava embaixo e vice-versa. Minha alma não se 
conforma de ter de se expressar por meio daquele monte de carne, 
sobre o qual não tinha podido decidir nada. Foi-me imposto sem 

                                            
31  Márcia Rocha, travesti, advogada, militante LGBT, idealizadora do Site 
Transempregos, faz parte do movimento feminista, do movimento socialista, 
Comissão da diversidade sexual e combate à homofobia da OAB, Membro do BCC 
(Brazilian Crossdresser´s Club) e a única Trans Brasileira que participa da WAS 
(World Association os Sexology)	
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pedir licença, para a forma, para o conteúdo e todos os papeis que, 
obrigatoriamente, carregava junto. Não conseguiria me submeter a 
esta sociedade pronta e chauvinista. (NERY, 2011, p.47) 

  

 Ortega (2008) chama atenção para o quanto as representações discursivas do 

corpo ignoram experiências vividas, afirmando que “A experiência vivida do corpo é 

eclipsada pela ênfase nos controles reguladores sobre ele.” (p.198), trazendo aqui o 

quanto o corpo vivido fica de alguma maneira apagado frente a discussão ao redor dos 

dispositivos de controle que agem sobre ele, deixando então de lado os jogos de 

tensão que surgem entre forças reguladoras e as de resistência. Tantos são os 

dispositivos disciplinadores, normativos e reguladores que envolvem nossa maneira 

de ser e nos expressar na relação com o mundo, que podemos perder de vista o corpo 

sentiente, o corpo ação ou corpo vivido. O autor faz uma análise crítica de 

perspectivas que reduzem o corpo às lentes discursivas de poderes especialistas, como 

o saber médico, jurídico, político etc. Segundo ele, a experiência sensorial, do corpo 

que é sentido e sente, não é visada.  
Não sabemos o que se sente como sujeito disciplinado, ou 
submetido ao olhar do panóptico. Os corpos disciplinados não 
parecem sentir medo, frustração, dor, vergonha, humilhação, 
infelicidade ou ansiedade. [...] Tanto para Foucault como para 
muitos construtivistas, o corpo é encarado como uma construção 
simbólica e não como um objeto de carne e ossos. A história do 
corpo é encarada como a história de suas representações, dos 
discursos sobre ele, sendo ignorada completamente a experiência 
subjetiva do corpo, que aparece como uma entidade infinitamente 
maleável e disponível... (ORTEGA, 2008, p.199) 
 

  Essa discussão de Ortega, assim como o depoimento de Nery permitem 

colocar em cena a dimensão da experiência vivida, que, no pensamento 

fenomenológico ocupa posição de destaque, mas que no pensamento de Merleau-

Ponty tem um desenvolvimento peculiar. No capítulo dois deste trabalho buscaremos 

dirigir nossas reflexões para a complexidade da experiência vivida em confronto com 

o olhar do outro, olhar esse atravessado por todas as normativas que vimos discutindo. 

  Consideramos de suma importância enfatizar a necessidade do desenquadre  

normativo e a desconstrução de dicotomias para o alargamento da experiência de Ser, 

em prol da complexidade do existir, e do potêncial de transformação e criação desse 

existir em sua singularidade.  O que nos coloca, enquanto psicólogos, em uma posição 

paradoxal, ao lidar com os compêndios de psiquiatria e os manuais que normatizam o 

cotidiano de maneira a quantificar e classificar a vida em escalas. Tais dispositivos 
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não são capazes de revelar a linha tênue e descontínua entre normalidade e patologia, 

tampouco a consideração da complexidade e da singularidade dos sujeitos, 

culminando na exigência de um processo diagnóstico reducionista e muitas vezes 

cruel. 

 Ainda há uma gama de especialista que têm na dimensão biológica o 

parâmetro normatizador de sua prática, porém já é visto um movimento em campos 

como a biologia, a sociologia, entre outros, e que se constitui em tema fundamental da 

filosofia: a dicotomia natureza e cultura. 

 

1.3 Natureza x cultura ou natureza e cultura? Polos ou dimensões do humano?  
A pessoa não precisa de cirurgias, tratamento hormonal, laser, 
binder, packer, cabelo curto ou comprido, gostar do gênero oposto, 
odiar a genitália para ser trans “de verdade”. Se quiser se valer de 
alguns desses elementos, bem também. A verdade da pessoa trans 
não pode ser averiguada com base em um conjunto fechado de 
regrinhas, como a medicina insiste em nos dizer. (BRANT 32 , 
MOIRA, NERY, & ROCHA., 2017, p.10) 
 

  

 A epígrafe que abre esta seção foi retirada da obra “Vidas trans” que reúne a 

narrativa de  Brant, Moira, Nery e Rocha em suas experiências de trânsito em direção 

a construção de suas identidades de gênero. A apresentação do livro, que é assinada 

pelos quatro autores, fala de tudo aquilo que parece uma regra fundamental para o 

reconhecimento de que uma pessoa é ou não transexual, como um conjunto de 

diretrizes que não levam em conta a experiência de si, sua maneira de gesticular no 

mundo. Diretrizes essas que parecem limitar sexo e gênero a um conjunto de normas 

que nos parecem naturais a primeira vista. 

 No artigo Dualismo em duelo a bióloga Anne-Fausto Sterling33 2001/02) traz 

uma linha de pensamento em que sustenta nos campos da biologia, da sociologia, da 

antropologia e da filosofia a ideia de que não somente o gênero é construído 

socialmente, mas assim também o é o sexo. A autora se debruça sobre três dualismos 

                                            
32 Tarso Brant: Ator e modelo, auxiliou a escritora Glória Perez na criação de uma 
personagem trans para a novela A Força do Querer. Um dos autores da obra “Vida 
Trans”. 
33 	Anne fausto-Sterling: professora de biologia e estudos de gênero na Brown 
University. Ela participa ativamente no campo da sexologia e escreveu 
extensivamente sobre os campos da biologia do gênero, identidade sexual, identidade 
de gênero e papéis de gênero .	
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específicos: “sexo/gênero, natureza/criação e real/construído”. Traz a história de 

Maria Patiño, corredora olímpica da Espanha em 1988 que, ao ser submetida ao teste 

de sexo, teste este que faz uma análise genética das atletas para comprovar o par de 

cromossomos XX, ou seja, trata-se de uma mulher e no caso da dupla XY de um 

homem. A atleta fora reprovada no teste e impedida de competir, o que foi explicado 

mais tarde por médicos especialistas, é que Patiño sofria de uma síndrome de 

insensibilidade ao androgênio, o que significava que embora a corredora possuísse o 

cromossoma Y e tivesse testículos produtores de testosterona, seu organismo era 

incapaz de detectar o hormônio masculinizante e por esse motivo os caracteres 

masculinos não foram desenhados em seu corpo. Com a produção de estrogênio no 

período da puberdade - como é comum a todos os sujeitos com a dupla cromossômica 

XY - caracteres femininos foram desenvolvidos, crescimento dos seios, alargamento 

do quadril e cintura estreitada.  

 Patiño enfrentou a decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) e buscou 

junto a medicina respaldo que sustentasse que seu corpo era suficientemente feminino 

para competir.  A corredora voltou à equipe espanhola em 1992, porém o COI 

continuou inflexível na exigência do teste de sexo para todas as atletas, e apesar de 

um corpo feminino com musculatura e força equivalente a uma mulher, por ser 

geneticamente considerada homem (XY) a atleta nunca mais pode competir em uma 

olimpíada. Sterling (2001/02) nos provoca com a questão, “mas por que o Comitê se 

ocupa tanto do teste de sexo?” (p.13) A própria autora responde: seria um reflexo 

político da guerra fria, em que havia o medo de que competidores homens se 

disfarçassem de mulher com o intuito de conseguirem “glórias para a causa 

comunista” (p.13). Porém a autora afirma também que há somente um caso conhecido 

de homem disfarçado de mulher infiltrado em uma competição olímpica, um membro 

da juventude nazista de salto em altura o fez em 1936, enfatiza que “sua 

masculinidade não foi de grande valia: chegou às finais, mas em quarto lugar, atrás de 

três mulheres.” (p.13). 
O sexo de um corpo é simplesmente complexo demais. Não existe o 
isso ou aquilo. Antes, existem nuances de diferença, [...] rotular 
alguém homem ou mulher é uma decisão social. Podemos utilizar o 
conhecimento cientifico para nos ajudar a tomar a decisão, mas só 
nossas crenças sobre o gênero – e não a ciência – podem definir 
nosso sexo. Além disso, nossas crenças sobre gênero também 
afetam o tipo de conhecimento que os cientistas produzem sobre 
sexo. (STERLING, 2001/02, p.15) 
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 Ao afirmar a complexidade do corpo, Sterling (2001/02) se utiliza dos 

argumentos da antropóloga Henrieta Moore34, que se posiciona contra a uma possível 

redução de gênero a elementos linguísticos. Citando Moore, “o que está em questão é 

a natureza corporificada das identidades e da experiência. A experiência não é 

individual e fixa, mas irredutivelmente social e processual.” (Moore, apud Sterling, 

2001/02, p.19). Afirma ser cada vez mais claro que sexo não pode ser enquadrado em 

uma categoria puramente física e que masculino e feminino já nos aparecem 

atravessados por nossas ideias a respeito de gênero. 

 A bióloga retrata também uma espécie de prática de poder pautada por um 

lugar privilegiado, como por exemplo o poder decisório do médico sobre corpos 

intersexuais. 

Se uma criança nasce com dois cromossomos X, ovários, um útero 
na parte de dentro, mas com um pênis e uma bolsa escrotal na parte 
de fora, por exemplo, é um menino ou uma menina? A maioria dos 
médicos dirá que é uma menina, a despeito do pênis, por causa de 
seu potêncial para dar à luz, e intervêm usando cirurgia e hormônios 
para confirmar sua decisão. A escolha dos critérios a utilizar na 
determinação do sexo, e a escolha de simplesmente fazer essa 
determinação, são decisões sociais para as quais os cientistas não 
podem oferecer regras absolutas. (STERLING, 2001/02, p.20) 
 
 

 A autora frisa que as “verdades” no que tange a sexualidade são pautadas em 

geral por lutas morais, sociais e políticas, mas percebe que na “produção de verdades” 

as mais diferentes áreas acrescentam o que ela chama de “fios de uma teia”, que criam 

uma racionalidade dirigida aos corpos, demonstrando que não há pontos tanto na 

história quanto nas verdades científicas que não tenham mudado, já que estão sempre 

partindo de uma determinada cultura, com uma história e práticas especificas em si, 

que mudam nossa relação com o outro e com o mundo. O que nos leva a afirmar, 

assim como a autora,  que mesmo “aquilo que chamamos fatos do mundo vivo não 

são verdades universais.” (p.24)  

 Já o filosofo espanhol Paul Preciado (2017) traz a ideia de 

“contrassexualidade”, como sendo a criação de uma nova natureza, que romperia com 

o conceito de natureza legitimador da sujeição de corpos, através da diferenciação 

                                            
34	Henriqueta Moore: é um antropóloga social britânica. Diretora do Institute for 
Global Prosperity no University College de Londres (UCL), parte do Bartlett, 
Faculdade de Engenharia da UCL. Antes da UCL, ela era a William Wyse Professor 
de Antropologia Socil na Universidade de Cambridge de 2009 a 2014. 	
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crítica entre sexo e gênero. A partir dessa análise visa promover a quebra das normas 

naturalizantes de uma determinada natureza que sistematiza as práticas sexuais e o 

sistema de gênero como puramente binário e subordinado ao sexo anatômico. É 

importante ressaltar que Preciado (2017) ao se referir a natureza, está pensando a 

forma naturalizada como as normas recaem sobre o biológico. 
A nova sociedade adota o nome de sociedade contrassexual por, 
pelo menos, duas razões. Uma, e de maneira negativa: a sociedade 
contrassexual se dedica à desconstrução sistemática da 
naturalização de práticas sexuais e do sistema de gênero. Duas, e de 
maneira positiva: a sociedade contrassexual proclama a 
equivalência (e não a igualdade) de todos os corpos-sujeitos falantes 
que se comprometem com os termos  do contrato contrassexual 
dedicado à busca do prazer-saber. (Preciado, p.22, 2017) 

 Percebemos, assim, que o movimento transformador envolvido no transito e 

nas questões de gênero, atinge também os modelos de pensamento, a ciência e as 

epistemes, como se referia Foucault. No entanto, as forças hegemônicas presentes em 

todos os campos da sociedade reagem violentamente a esse movimento, na tentativa 

de alterar e dirigir o curso da história. O que pode ser exemplificado pelo 

acontecimento em que se transformou a vinda recente de Judith Butler ao Brasil para 

participação em um seminário em São Paulo, quando a filósofa sofreu ataques 

violentos de grupos conservadores políticos e religiosos organizados em torno do 

combate ao que, equivocadamente, denominam “ideologia de gênero”. Desde uma 

campanha organizada nas redes sociais a manifestações de rua envolvendo a queima 

de uma boneca vestida de bruxa que representava Butler, passando por ofensas 

sofridas na rua, tal como foi amplamente noticiado na mídia, testemunhamos como 

esse fenômeno de resistência e transformação que representa o trânsito de gênero está 

colocando concretamente em risco a ideologia dominante em torno dessa dimensão 

humana.  
 

1.4 Trânsito como errância de gênero: colocando o sexo naturalizado em risco.  
Eu, nova nessas vivencias, buscava reaprender a beijar, a 
participar do jogo: não mais o meu falecido eu era quem estava ali, 
mas sim a Amara e eu me preocupava (talvez só agora atentei para 
isso) em tentar beijar como mulher, tentar agarrar, abraçar, me dar 
todinha, ainda no momento do beijo e no momento abraço, como 
mulher. Coisas mudam quando você se lança de cabeça na 
transição, o andar, a postura, a forma de interagir com as pessoas, 
o tom de voz, coisas que vivo como um desafio autoimposto mais do 
que uma obrigação. (Moira, 2016, p. 54) 

 Moira (2016) nos retrata sua maneira de encarar a sua transição, o quanto 
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seguir o padrão hegemônico do que é ser mulher pode ser um desafio. Inicialmente, 

quando sua transição começa, ela se percebe vigilante em relação a suas novas formas 

de estar no mundo, sua nova maneira de gesticular ao mundo, que de alguma forma 

ela sente como sendo necessário aproximar o máximo possível do que se espera de 

uma mulher, mas chama atenção também para a maneira com a qual ela se percebe 

desafiada, não como uma obrigação social, mas como um desafio que faz a si própria, 

se reaprendendo no mundo.  

 Vimos na seção anterior que o filósofo Paul Preciado (2017) aponta a prática 

da contrassexualidade como proposta de resistência à disciplinarização de corpos 

denunciada por Foucault, emergindo novas formas de prazer, de expressão e prática 

sexual que reinventariam possibilidades corporais. Funcionando como uma tecnologia 

contra-disciplinar, situando os corpos não somente fora do heteronormativo, mas 

como probabilidade desviante. Sob esse prisma podemos perceber o potêncial de risco 

intrínseco que tal resistência pode apresentar para as normas construídas e já 

normalizadas no interior de uma sociedade “disciplinarizada” e “docilizada”, no que 

tange à performance de gênero. Risco aqui visto não como uma noção de medo, mas 

riscos da quebra da norma disciplinadora trazendo desequilíbrio para o que Foucault 

(2010) chamou de governo de si e do outro, em que as normas sociais seriam 

dispositivos de controle do equilíbrio interno da população e a própria população 

precisa se regular internamente para que esse equilíbrio seja mantido. 

Temos corpos marcados culturalmente por sedimentos que nos referenciam 

nos signos homem x mulher, o trânsito de corpos que ousam transgredir a norma, 

criando movimento. São corpos que orientados pela possibilidade de “Serem”, para 

além dos hábitos ou representações, criam movimento e possibilidades de existência, 

e não só ultrapassam fronteiras, mas as borram, criando a possibilidade de que haja 

legitimamente gradações entre os polos, sem necessariamente negação dos polos. 

Possibilidade de retomada do que a priori parece dado, para borrar os limites, criando 

novas probabilidades corporais, abertura de novos sentidos na relação corporal com o 

espaço temporal da existência. O “eu posso” de Merleau-Ponty, não é poder, mas 

possibilidade de me relacionar com o mundo através de uma práxis expressiva  

(Alvim, 2011).  

 As marcas referentes ao binarismo ser homem ou mulher estão impressas em 

nossos corpos, não somente pelas características anatômicas, mas pelas determinações 

culturais que atribuem significado a um determinado ser homem e/ou ser mulher, 
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como já descrito, uma série de papéis são designados socialmente a uma e a outra 

categoria, respeitando uma lógica heteronormativa normalizadora dessas figuras, 

criando uma continuidade entre sexo, expressão de gênero e orientação de desejo 

sexual, como se esses componentes fossem subcategorias naturais e universais a 

serem seguidas.  
A concepção binária do sexo, tomado como um “dado” que 
independente da cultura, impõe, portanto, limites à concepção de 
gênero e torna a heterossexualidade o destino inexorável, a forma 
compulsória de sexualidade. As descontinuidades, as transgressões 
e as subversões que essas três categorias (sexo-gênero-sexualidade) 
podem experimentar são empurradas para o terreno do 
incompreensível ou do patológico. (LOURO, 2013, p. 84) 
 

 A homossexualidade tira dessa tríade a orientação sexual como expressão 

natural do desejo sendo dirigido ao sexo oposto, e foi patologizada até a década de 90, 

porém podemos perceber ainda na contemporaneidade uma tendência 

heteronormativa, como por exemplo, quando um casal é indagado a respeito de quem 

seria o “homem ou a mulher da relação”.  

 Para Arán35, Murta36 & Lionço37 (2009) a transexualidade passa a ocupar o 

lugar deixado em aberto pela homossexualidade, e assim o “desvio” é normatizado 

em uma série de critérios médicos e jurídicos38 que irão permitir ou não a assistência 

ao transexual, suas modificações corporais cirúrgicas, hormonais e o reconhecimento 

jurídico, somente sendo possível a troca de documentos, em alguns estados, para 

aqueles que realizam completamente suas ressignificações e voltam a se enquadrar no 

binarismo homem x mulher.  

                                            
35	Márcia Arán, coreógrafa e psicóloga, fez mestrado e doutorado em psicanálise, 
possui pesquisas acerca do feminismo, psicanálise e gênero. 
36 Daniela Murta, psicóloga, mestre e doutora em saúde coletiva, pós-doutorado em 
bioética, pesquisa em práticas de saúde, diagnóstico e tratamento, novas tecnologias 
em saúde, bioética, gênero, sexualidade e modificações corporais. 
37 Tatiana Lionço, graduação, mestrado e doutorado em psicologia, atualmente é 
pesquisadora e docente no Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 
do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília - UnB. Tem se dedicado ao 
estudo do fundamentalismo religioso na política nacional, das redes de proteção para 
a comunidade LGBT universitária e dos processos de subjetivação e sua relação com 
gênero e sexualidade.  
38	Durante o processo de escrita deste trabalho, no dia 28 de fevereiro de 2018, o 
Superior Tribunal Federal autoriza a mudança de nome de pessoas trans mesmo 
cirurgia ou decisão judicial. Fato que traz dignidade e respeito ao ato de 
autoafirmação.		
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 Para Connell & Pearse39 (2015) o ser homem ou mulher estão ligados a uma 

espécie de pertencimento, habitação de um espaço corporal que se constrói em um 

processo ativo e continuo. 

Assim, não podemos pensar o ser mulher ou o ser homem como 
experiências fixadas pela natureza. Mas também não podemos 
pensa-los apenas como uma imposição externa realizada por meio 
de normas sociais ou da pressão de autoridades. As pessoas 
constroem a si mesmas como masculinas ou femininas. (CONNELL 
& PEARSE, 2015, p.39) 

 

 Bento (2008) chama particular atenção para a forma como cada gênero foi 

idealizado gerando “hierarquia e exclusão”, dando um tom de verdade e originalidade 

a determinada expressão e de teatralização e falsidade para outras. Mulheres e 

homens, sob o ponto de vista anatômico, tem autorização social para agirem de 

determinada maneira, caso a pessoa seja vista pela biologia como homem e venha a 

performar no mundo com gestos esperados de uma mulher sua existência parece 

perder a autenticidade e passa a ser considerado como uma “tentativa” de 

pertencimento, mas não um pertencimento legitimo, um “passar por”. Para a 

socióloga, a patologização das identidades trans serve ao propósito de 

institucionalizar uma espécie de “heterocentrismo”, diz ainda, “O processo de 

naturalização das identidades e a patologização fazem parte desse processo de 

produção das margens, local habitado pelos seres abjetos, que ali devem permanecer.” 

(p. 43). 

 Para Jacques (2012), as margens são produzidas por aqueles que escapam de 

uma “estratégia de apaziguamento”, de “uma hábil construção de subjetividades e de 

desejos, hegemônicos e homogeneizados” (p.13), tirando o espaço para existência do 

diferente, do dissonante, “promovendo, assim, a pasteurização, homogeneização e 

diluição das possibilidades de experiência na cidade contemporânea.” (p.14). 

A pacificação do espaço público, através da fabricação de falsos 
consensos, busca esconder as tensões que são inerentes a esses 
espaços e, assim, procura esterilizar a própria esfera pública, o que 
evidentemente, esterilizaria qualquer experiência e, em particular, a 
experiência da alteridade nas cidades. (JACQUES, 2012, p.14)  
 

 A autora destaca que é exatamente nas margens que brechas são produzidas, e 

desvios do processo de pacificação vão sendo criados. A margem seria assim, espaço 

de movimento, de resistência, de criação, expressão e reinvenção do existir, Merleau-

                                            
39 Rebecca Pearse, socióloga, pesquisa nas áreas de gênero e desigualdade social.	
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Ponty (2011) afirma que “existem tantos espaços quantas experiências espaciais 

distintas” (p.391) - ao habitarmos de maneira corporificada e intencional os espaços, 

novos significados podem surgir, ou seja nos implicarmos em estar no mundo, nos 

dirigindo a este ser-no-mundo espaços de potência de nossa existência são criados. 

  Dentro desta linha de pensamento podemos articular que as forças que 

tensionam o núcleo social, em um caminho de pasteurização, normalizando suas 

normas, empurram os dissonantes para espaços de margem. Espaços esses em que o 

movimento de resistir se impõe, criando possibilidade inventiva de em uma errância 

corporal que cria novas tensões e possibilidades de estar/ser-no-mundo.  

 Trouxemos nesse capítulo de abertura um olhar sobre as forças e tecnologias 

que agem sobre os corpos com objetivo de controle e disciplinarização, intercalando 

com um movimento do fenômeno de possibilidade que o corpo enquanto ação e 

imbricação no mundo tem, o potêncial de transgressão do controle e rompimento com 

o risco ameaçador que parece imposto ao diferente.  

 Falamos aqui de um poder que tem o corpo como foco de controle, e que se 

faz presente nos núcleos e se expande empurrando aqueles que não se enquadram para 

as margens. Sendo exatamente pelas margens que os movimentos de resistência e 

propostas de alargamentos das normas emergem, com isso tentamos traçar aqui uma 

das maneiras em que podemos encontrar as forças que tensionam movimentos de 

controle e repressão, fazendo surgir possibilidade de movimento de mudança e 

existência da diferença.  

 Considerando o corpo como corpo-tempo, Alvim (2015) pondera sobre a 

dimensão criadora do corpo e considera que o movimento de resistência implica em 

retomar a dimensão sensível da experiência, permitindo que a expressividade e a 

criação se apresente como trabalho vivo. Apoiada na perspectiva de Merleau-Ponty, 

entende que “é o corpo sensível que nos dá o sentido da possibilidade, do Ich cann (eu 

posso) (...) Para Merleau-Ponty, trabalho e transformação do mundo (...) a experiência 

expressiva é trabalho vivo” (Alvim, 2015, p.53-54) 

 Nesse sentido, consideramos importante sublinhar o chamado de Ortega 

(2008) para a potência de criação presente na fenomenologia, quando valoriza o corpo 

e o sujeito da experiência. 

(...)experiência encarnada, do corpo unificado, o corpo como 
localização física, desde a qual, falamos, agimos e conhecemos. 
Esse corpo, o corpo que somos e temos, não é apenas um objeto de 
controle e vigilância, nem uma construção discursiva, midiática ou 
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espetacular, mas o sujeito da experiência e da ação. (ORTEGA, 
2008, p.180)  

  

Pensar o sujeito da experiência não significa pensar uma consciência 

constituinte do mundo, não implica em uma filosofia da consciência, tal como a 

fenomenologia é criticada por Foucault. O apagamento do sujeito por ele proposto e a 

ênfase que coloca no “agir da história” não o coloca em oposição radical ao 

pensamento de Merleau-Ponty, que no campo da fenomenologia, promove grandes 

inflexões na direção do descentramento da subjetividade a partir da noção de 

instituição e de sua ontologia da carne.  

Para Merleau-Ponty os fatos sociais não devem ser considerados coisas nem 

ideias, mas como “sistema simbólico que regula o indivíduo, mas não o suprime” 

(Alvim & Castro, 2015, p.31). As relações do sujeito com o mundo se estabelecem 

como um movimento de ir e vir onde o homem está em “circuito com o mundo sócio-

histórico, o homem sendo excêntrico a si mesmo e o social só encontrando o seu 

centro nele” (Merleau-Ponty, apud Alvim & Casto, 2015, p.31).  

A noção de sedimentação, que tomará mais força na fase final da obra de 

Merleau-Ponty, é fundamental para a nossa discussão.  A condição humana é dada 

como engajamento em uma situação comum, um sistema de coexistência onde 

práticas, produtos culturais, formações ideológicas estão sedimentadas em maneiras 

de ser e pensar. Estamos engajados na situação como corpo habitual. De acordo com 

Alvim e Castro (2015): 
É como corpo que estou aderido ao mundo e à situação e as 
dimensões atual e habitual do corpo estão entrelaçadas na existência 
temporal e relacionadas, respectivamente, à liberdade (futuro, 
virtual) e à banalidade do que já foi adquirido (passado) e que está 
sedimentado na situação (p.33) 
 

A dimensão do hábito está relacionada com o passado e já instituído, com 

sentidos ou formas que já se tornaram generalidade, que estão naturalizadas como “de 

todos” e o sujeito não está implicado com ela de modo pessoal ou singular. Os autores 

afirmam: “ (...) isso que se tornou generalidade,  fica sedimentado no mundo e me 

mantém aderido a ele e à multidão” (Alvim & Castro, 2015). 

A dimensão de pessoalidade implica em um ato de liberdade que não se dá 

pela consciência, mas pelo corpo a partir da situação que o convoca a um recuo e a 

um gesto de criação que momentaneamente desloca o sujeito dessa situação de 

generalidade impessoal. Assim, o ato de liberdade e criação ou ato expressivo resulta 
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da situação, de uma afetação dada no mundo e que exige uma resposta.  (Alvim & 

Castro, 2015)  

 Essa resposta, ao mesmo tempo que nasce da situação, em função de seu 

caráter de novidade, de seu poder de instituir uma nova temporalidade e provocar 

desvios no curso da vida, é objeto de espanto e muitas vezes de rejeição violenta. A 

problemática do descentramento, que anunciamos na introdução e será melhor 

explorada no decorrer deste trabalho, envolve essa experiência – estética por 

excelência – e nos convida a refletir sobre a dimensão ética como inseparável.  Essa 

dimensão, envolvida com a possibilidade da diferença, no diálogo com o outro e na 

questão da alteridade, será ponto fundamental de nossa discussão. 

 A arte é campo fundamental para nos auxiliar nessa compreensão, tal como 

nos mostrou Merleau-Ponty (1989). Ao nos inspirar na noção de errância dos 

situacionistas, que transitam entre arte e crítica social, propondo a errância como 

categoria de referência para nossa reflexão, estamos interessados em um tipo de 

engajamento no mundo e na situação que envolve transgredir caminhos já traçados 

para se aventurar em outros ainda não demarcados, sinuosos. Essa experiência implica 

em certo descolamento do mundo sedimentado e uma conexão sensível, encarnada e 

que não pode descansar no conforto da atitude naturalizada.  

 Esse caminho implica num duplo movimento, de ser feito pela história e de 

refazê-la, de conectar-se com os hábitos e gestos sedimentados e recuar para, na 

expressão como resposta à situação, participar na instituição de novas formas, num 

movimento infinito de temporalização que mantem a história e a vida em movimento. 

 Consideramos importante marcar mais uma vez nossa compreensão de que 

forças normatizadoras compreendidas no âmbito das determinações históricas e forças 

transformadoras envolvidas com a expressão não devem ser dicotomizadas, mas 

concebidas como quiasma, movimento de reversibilidade que as coloca numa relação 

hiperdialética, tal como propõe Merleau-Ponty em seus últimos escritos, quando 

reúne natureza, cultura e política em torno da ontologia da carne.  

 Nossa compreensão da inseparabilidade de estético e político envolve a aposta 

na dimensão sensível e pré-reflexiva do corpo como uma dimensão onde sujeito e 

mundo não estão separados, ambos compartilham de um mesmo estofo e emergem 

como diferenciação.  

 Assim, a transformação não se dá movida apenas pela vivência, mas a própria 

transformação social que reafirma e reconhece o sujeito que transgride o normativo 
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está aí implicada. O que faz essa errância se movimentar? Qual é o motor? Nos 

perguntamos pela vivência de pessoas trans com seu corpo e nos deparamos com uma 

questão central : como eu me vivo, me sei , me sinto e como sou visto pelo outro?  
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2 O que se sabe/vive e o que se vê: dimensão sensível/sentiente x corpo abjeto. 

Quando foi se aproximando a adolescência as curiosidades foram 
surgindo e um dia fiz uma pergunta sobre sexo à minha mãe, meio 
sem jeito, mas eu precisava saber, então perguntei: 
-Mãe o que é masturbação? 
Ela, com voz ríspida respondeu: 
- É uma coisa que mulher da vida faz e é pecado. [...] 
Mas essa pergunta mostrou algo sobre que até então eu não 
percebia. Doeu muito mais ser tratado como mulher, nem precisava 
ser da vida, do que ser chamado de pecador. 
Acho que até aquele momento eu não tinha consciência nenhuma 
da condição de ser “mulher”, a resposta da minha mãe jogou na 
minha cara uma realidade que eu não via e não sentia. Era como se 
ela estivesse se referindo a outra pessoa. Lessa, 2014, p.26 

  

 Nesse capítulo iremos pensar o desacordo entre “o que se sabe [se vive] e o 

que se vê” em relação as vivências de pessoas trans. Iremos trabalhar com a 

afirmativa de Connell (2014), antropóloga australiana, mulher trans: “Não se trata de 

uma escolha de estilo de vida ou preferência, mas sim saber o que a pessoa é, e isto 

está em contradição com o que [outras pessoas] pensam saber [dela].” (online). Lessa 

(2014) traz em sua fala, o quanto ele não se via e nem se sentia uma mulher, sua 

experiência corporal não passava somente pela instância biológica, ao que ele chama 

de “realidade”.  

 O corpo que se sabe/vive ao qual se refere Connell (2014) será pensado aqui 

sob a perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty, em que o vivido é movimento 

de existência. A fenomenologia, segundo Merleau-Ponty (2011), é o estudo das 

essências e o filósofo compreende que as essências devam ser colocadas na 

existência, pensando homem e mundo a partir de sua facticidade, “É a tentativa de 

uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é”(p.1). Para fenomenologia o 

mundo está sempre ali, e temos dele uma experiência pré-reflexiva, sensível, como 

corporeidade, corpo imbricado no mundo de maneira a afetar e ser afetado. O filósofo 

marca que a percepção do mundo que nos cerca passa primeiramente pelo campo de 

nossa experiência sensível, pré-predicativa, pré-reflexiva, ou seja, antes mesmo de 

haver qualquer reflexão sobre um objeto o captamos em nossa percepção sensível.  

 Pensaremos aqui o corpo como ele é vivido pelo sujeito, seu movimento de 

Ser, sua capacidade de se reconhecer e se diferenciar frente ao outro e as coisas do 

mundo, em contraposição a uma dimensão objetificante do corpo e como ele é visto 

de fora, pelo outro, pois na experiência de pessoas trans, tal como é discutido em 
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Connell (2014), entre outros autores,  há uma defasagem entre como o corpo é visto e 

se vê, se sente, se vive. 

 Na obra Fenomenologia da Percepção Merleau-Ponty (2011) dedica a 

primeira parte do livro ao corpo, para o autor percepção e motricidade são 

inseparáveis, a percepção é corporal. Como já sinalizamos, nossa percepção do outro, 

das coisas, do mundo e de meu próprio corpo - que é considerado por Merleau-Ponty 

(2014) como “meu ponto de vista sobre o mundo, [e também] como um dos objetos 

desse mundo” (p.108) - passa pela dimensão sensível, pré-reflexiva, e se dá em/na 

relação. O autor assinala que nossa própria história perceptiva seria resultado de 

minhas relações com o mundo.  
Não podemos permanecer nesta alternativa entre não compreender 
nada do sujeito ou não compreender nada do objeto. É preciso que 
reencontremos a origem do objeto no próprio coração de nossa 
experiência, que descrevamos a aparição do ser e compreendamos 
como paradoxalmente há, para nós, o em si. [...] Ver-se-á que o 
corpo próprio se furta, na própria ciência, ao tratamento que a ele se 
quer impor. E, como a gênese do corpo objetivo é apenas um 
momento na constituição do objeto, o corpo, retirando-se do mundo 
objetivo, arrastará os fios intencionais que o ligam ao seu ambiente 
e finalmente nos revelará o sujeito que percebe assim como o 
mundo percebido.”(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 109/110) 
 

   O filósofo traz aqui uma crítica a primazia do olhar cientifico, como aquele 

que em nome de uma “verdade objetiva”, compartimenta e afasta nosso contato com a 

experiência, “cristalizando” nosso olhar em relação ao corpo, ora o objetificando, 

como o tecido a ser pesquisado e ora o personificando, como aquele que o pesquisa. 

Deixando de lado que o mesmo corpo é objeto e sujeito, que ambas são dimensões 

que constituem o ser-no-mundo. O filósofo sinaliza a impossibilidade de se retirar o 

corpo do mundo, o colocar como puro objeto, uma vez que este irá arrastar consigo os 

fios “intencionais que o ligam ao seu ambiente” (p.110). A definição de objeto, 

segundo Merleau-Ponty (2011) “é que ele existe partes extra partes e que, por 

conseguinte, só admite entre suas partes ou entre si mesmo e os outros objetos 

relações exteriores e mecânicas” (p.111), o que não se pode dizer de nosso corpo, já 

que o corpo vivo é sentiente e sentido, não há como o sujeito que é corpo se colocar 

distante do conhecimento da experiência atual, que quando vai ao encontro de um 

objeto e antes mesmo de pega-lo o desenha no gesto de ir, antecipando nesse gesto a 

forma que irá tocar.  
Só posso compreender a função do corpo vivo realizando-a eu 
mesmo e na medida em que sou um corpo que se levanta em direção 
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ao mundo. 
Assim, a exteroceptividade exige uma informação dos estímulos, a 
consciência do corpo invade o corpo, a alma se espalha em todas as 
suas partes, o comportamento extravasa seu setor central, 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p.114) 
 

  

 De acordo ainda com o filósofo, os estímulos que surgem do mundo/do outro  

convidam o sujeito a um reconhecimento corporal, dentro de uma situação aberta que 

se apresenta, é exatamente o surgimento do mundo que nos convida a um gesto 

motor. A maneira com qual tomamos consciência de nossa existência está ligada ao 

movimento nascente em nosso corpo, como uma “presença global da situação” (op. 

Cit. p.118) que nos invade enquanto percepção, motricidade, e dá sentido ao existir. 

Não há assim existência sem corpo, sem percepção, sem motricidade, o mundo se 

apresenta antes mesmo de seus estímulos, em uma “certa energia de pulsação de 

existência, relativamente independente de nosso pensamento voluntário, que proíbe 

tratá-lo como um ato de consciência” (op. Cit. p.119).  

 Merleau-Ponty (2011) refere-se a um sujeito engajado, que se dirige ao 

mundo, um sujeito que possui em seu projeto motor o estar no mundo de maneira a se 

empenhar continuamente, tendo nesse corpo a existência de movimentos já habituais 

e que por vezes se vê convocado à atualização, nesse sentido somos generalidade e 

pessoalidade. Uma vez que há em meu corpo gestos habituais que se dirigem ao 

mundo e o habitam, há também a minha pessoalidade em cada um desses gestos, 

fazendo com que a habitualidade de estar no mundo seja também minha maneira 

singular de ser no mundo.  
Enquanto habito um “mundo físico”, em que “estímulos” constantes 
e situações típicas se reencontram – e não apenas o mundo histórico 
em que as situações nunca são comparáveis –, minha vida comporta 
ritmos que não têm sua razão naquilo que escolhi ser, mas sua 
condição no meio banal que me circunda. (MERLEAU-PONTY, 
2011, p.124)  
 

 O filósofo começa aqui a trazer uma noção da importância que há em 

olharmos não somente para o “mundo físico” como uma verdade hermética, em que o 

meio que nos circunda não exerceria nenhum tipo de influência no que somos. A 

razão daquilo que sou, como sinaliza Merleau-Ponty (2011), está no imbricamento 

que há entre eu, mundo, outro, historicidade, cultura, etc. Não havendo como separar 

a existência desse meio circundante, meu organismo “não existe como uma coisa 
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inerte, mas esboça, ele também, o movimento da existência.” (125)  
...a sublimação da existência biológica em existência pessoal, do 
mundo natural em mundo cultural, é tornada ao mesmo tempo 
possível e precária pela estrutura temporal de nossa experiência. 
Cada presente, através de seu horizonte de passado imediato e de 
futuro próximo, apreende pouco a pouco a totalidade do tempo 
possível: ele supera assim a dispersão dos instantes, está em posição 
de dar seu sentido definitivo ao nosso próprio passado, e de 
reintegrar à existência pessoal até mesmo este passado de todos os 
passados que as estereotipias orgânicas nos fazem adivinhar na 
origem de nosso ser voluntário. Nesse medida, até mesmo os 
reflexos têm um sentido, e o estilo de cada indivíduo ainda é visível 
neles ... (MERLEAU-PONTY, 2011, p.125/126)  

 

 Há temporalidade em nossa existência, Merleau-Ponty (2011) marca a 

corporalidade, o movimento da existência, como aquele que traz junto eu corpo e meu 

corpo,  imprimindo generalidade e pessoalidade à existência, mesmo diante daquilo 

que me parece inato, dado pelo biológico, pode e é inserido no movimento de minha 

existência, tornando-se pessoal. O autor sinaliza que tanto fisiológico quanto psíquico 

estão assim direcionados de maneira intencional para o mundo, sendo ambos 

instâncias corporais de minha existência, fazendo-se e refazendo-se temporalmente. O 

ser não estaria preso a uma historicidade que se perpetuaria, tão pouco a novidades 

eternas, mas estaria diretamente envolvido no movimento “que cria formas estáveis e 

as dissolve”(p.130). Com isso trazemos o corpo como materialidade do que é por mim 

vivido (Leib) e ao mesmo tempo físico, visível (Körper). Iremos detalhar essas duas 

dimensões do corpo para a fenomenologia de Merleau-Ponty na seção que segue.   

 

2.1 Corpo que se sabe: corpo vivido. 
A ação humana é criativa e estamos sempre nos movendo 
para espaços históricos que ninguém ocupou antes. Ao mesmo 
tempo, não criamos a partir de um vácuo. Agimos em 
situações particulares criadas por ações passadas de outros e 
pelas próprias. (Connell & Pearse, 2015, p.69) 

 

 Connel e Pearse (2015) trazem em sua obra “Gênero; uma perspectiva 

global” uma visão a respeito da condição humana muito próxima da proposta por 

Merleau-Ponty (2011), como vimos na seção anterior. As autoras se referem ao 

movimento da existência como improvisações em que “trabalhamos o passado 

enquanto nos movemos para o futuro” (p.69), as autoras marcam o quanto estamos 

sempre criando, diante do vivido, a historicidade como pano de fundo de um 
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movimento criativo, em que tudo pode e é modificado, reinventado. Para Merleau-

Ponty (2011) o passado é sempre retomado para transcender, de acordo com o 

filósofo, esse movimento de transcendência aponta a abertura do sujeito para o 

mundo, um encontro com o que está dado para daí criar algo novo. Há em sua 

concepção uma noção dimensional das coisas, uma profundidade que ora se faz 

visível, mas que também habita sob a superfície, se fazendo invisível.  

 Ao falar de criação como algo que não se dá a partir de um “vácuo”, Connel e 

Pearson (2015) aproximam-se de Merleau-Ponty e me parecem estar se referindo ao 

que o filósofo  coloca como essa profundidade não vista, mas que está lá, implicando 

na situação de maneira a trazer consigo um horizonte de passado a ser (re)criado no 

presente, nos dando um novo horizonte de futuro. 

 Nesse sentido iremos trabalhar aqui com a noção de corpo próprio, que é uma 

noção fenomenológica proposta por Edmund  Husserl e está especialmente presente 

na obra de Merleau-Ponty (2011), autor que referencia nossa discussão acerca do 

corpo. A fenomenologia, quando se refere ao corpo, faz uma distinção entre  Körper  

e Leib, sendo Körper a dimensão biológica, objetiva, material, visível e Leib o corpo 

fenomenal, vivido, uma dimensão que traz em sua profundidade que não precisa ser 

vista “para existir”. É importante ressaltar que não há para Merleau-Ponty dois 

corpos, mas sim duas dimensões inseparáveis, o foco da fenomenologia é a vivência, 

mas não há como ter vivência sem matéria.  

Merleau-Ponty refere-se a um corpo próprio, que é “eu” e “meu” ao mesmo 

tempo, é como corpo que estou no mundo. Dentro deste pensamento, o corpo é ao 

mesmo tempo sensível e sentiente, é uma coisa entre as coisas do mundo e é também 

sujeito que vê e sente o mundo.  

  O corpo fenomenal como dimensão sentiente, é o vivido, o que sente, quem 

sente, enquanto que corpo objetivo é o que pode ser sentido, e nesse movimento o 

corpo próprio é uma espécie de coisa e também o que vive o mundo, experiência, ser-

no-mundo, é ao mesmo tempo vidente e visto, materialidade e saber da experiência.  

Nesse sentido, ao que Connell (2014) se refere como “corpo que se sabe”, em termos 

fenomenológicos falamos em corpo fenomenal, vivido. Alvim e Castro (2015), de 

acordo com Merleau-Ponty, sinalizam esse movimento ativo e passivo do corpo, 

considerando que a origem da experiência é relacional, na maneira com o qual 

vivenciamos nossa experiência no mundo, estando em relação com o mundo, com o 

outro e com nossa maneira de ser e estar, sendo coisa a ser sentida e sentindo como 
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corpo sentiente.  

Como já sinalizamos no primeiro capítulo, o corpo possui duas dimensões, 

corpo atual, como sendo o que se dirige para o mundo, na experiência, e o corpo 

habitual, dimensão motora produzida por aquilo que já foi experienciado e que a cada 

presente é atualizado constituindo “um saber corporal” (Alvim & Castro, 2015, p.27). 

Esse corpo habitual, generalidade motora no mundo, me mantem situado no mundo, 

algo que já se apresentou à mim, foi experienciado e sedimentado, algo que se em 

algum momento não me era conhecido, causou-me estranheza, exigiu de mim uma 

ação pessoal e com o tempo tal gesto torna-se habitual, entra em meu horizonte de 

passado. Como o ato de escrever, que em minha alfabetização é algo que exige de 

mim concentração, investimento motor, entre o esforço, o acertar e o errar a caligrafia 

vai brotando até que se adquire a escrita que passa a ser um habito motor, impessoal: 

não se trata mais de uma pessoalidade que afirmasse eu escrevo, mas de uma 

generalidade que se sabe e se conecta com os outros, todo mundo e ninguém em 

particular: escreve-se.  

O corpo é nosso meio geral de ter mundo. [...] O hábito é apenas um 
modo desse poder fundamental. Diz-se que o corpo compreendeu e 
o hábito está adquirido quando ele se deixou penetrar por uma 
significação nova, quando assimilou a si um novo núcleo 
significativo. (MERLEAU-PONTY, 2011, p.203) 
  

 Nesse momento, em que está sedimentado em mim o ato performático da 

escrita, isso se dá como um estilo, não só de segurar o lápis ou digitar as teclas do 

meu computador, mas meu estilo único de faze-lo, assim como meu estilo singular de 

me expressar na comunicação, tanto de conteúdo como de forma expressiva.  Alvim 

(2015) chama atenção para o que Merleau-Ponty chamou de “estilo”, já que esse 

hábito sedimentado não seria uma resposta mecânica, mas sim um gesto singular que 

possui a minha marca pessoal. 

 
 Ortega (2008) se refere ao pensamento de Merleau-Ponty, trazendo o caráter 

do movimento ao fato de estarmos inseridos no mundo, com isso nos sentimos 

pertencendo a esse mundo, numa dimensão compartilhada, em que eu e o outro 

coabitamos o mundo, cada um estando nesse mundo com seus projetos motores 

singulares, marcando seus estilos. Todos temos um estilo motor, um modo de 

perceber e gesticular que nos leva a nos comunicar, nos alimentar, expressar nosso 

desejo e até nossa sexualidade, esses gestos são marcado por uma pessoalidade, um 
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caráter singular no gesto comum, que fala de nós, de nossa maneira de estar e agir no 

mundo. Dessa maneira, eu e outro instituímos mundo, e somos instituídos, o mundo 

da história e da cultura, sedimentado em nossos horizontes existenciais, sedimentado 

em nós, em gestos habituais, costumes, saberes, pessoalidade.  

 Segundo Ortega (2008) “a interdependência entre organismo e ambiente” é 

um importante passo da biologia contemporânea, baseado na intencionalidade do 

sujeito. O autor afirma ainda que o corpo como construção discursiva e corpo 

anatomofisiológico são “extremos de um mesmo espectro” (p.203). Na perspectiva 

fenomenológica de Merleau-Ponty (2011), eu e outro nos conectamos por uma 

dimensão compartilhada, um fundo comum de onde surgimos, em corpo habitual do 

que esta sedimentado e abertura de corpo atual para atualização e possibilidade de 

criação. “Ser corpo, nós o vimos, é estar atado a um certo mundo, e nosso corpo não 

está primeiramente no espaço: ele é no espaço.” (Merleau-Ponty, 2011, p.203), o 

corpo fenomenal, corpo próprio, é um “eu” natural, espacial, e também liberdade de 

transcendência, potência intencional, que se dirige para o mundo com seu gesto 

habitual, em movimento de abertura e possibilidade de transcendência e 

descentramento. Uma vez que me deparo com o diferente, com a novidade, me 

descentro de minha habitualidade para de maneira sensível me embrenhar nesse 

estranhamento, atualizando minha espacialidade, “A espacialidade do corpo é o 

desdobramento de seu ser de corpo, a maneira pela qual ele se realiza como corpo.” 

(Merleau-Ponty, 2011, p.206). 

  De acordo com Merleau-Ponty a abertura intencional de nossa corporalidade 

nos faz ganhar mundo, sendo mundo e estando no mundo. 

 
Todos me viam como uma menina. Para mim era um menino. 
Havia um abismo entre como me viam e como me sentia. [...] 
Certa vez saí só com mamãe. Tivemos de atravessar a pracinha. 
Alguém gritou: “Maria-homem! Maria-homem!”. Quis morrer 
naquela hora. Fiquei lívido. Fingi que não era comigo. Tentei puxar 
qualquer conversa para ela não escutar. A voz não saía. Um misto 
de vergonha e tristeza me invadiu por fazer mamãe assistir àquele 
vexame. O bolo na garganta cresceu. Tentei segurar as lágrimas, 
que teimavam em sair. Abaixei a cabeça. 
Não voltei mais á pracinha. [...] 
Os diálogos descabidos sucediam-se: 

- O que você vai querer de natal? 
- Uma roupa de mocinho, toda cheia de franjas e duas 

cartucheiras! – Respondia imediatamente, sonhando ser o 
Roy Rogers, galã de faroeste do cinema. 
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- Não senhora! Escolha outra coisa – dizia mamãe, sem saber o 
que isso significava para mim. Não sei se me incomodava 
mais o “senhora” ou não ganhar a fantasia. 

(NERY, 2011, p.34/35)  
  

 

 Nessa passagem de sua obra, Nery (2011) nos convida a sentir junto com ele, 

em nossos corpos, a dor de ser atravessado pela tentativa de apaziguamento de sua 

potência de ser no mundo. Nery se sabia um menino, todos viam uma menina, porém 

havia ali também uma ambiguidade complexa, expressa de maneira pejorativa pelo 

grupo de crianças, “Maria-homem” era a denúncia viva da ambiguidade 

vivida/sentida por aqueles envolvidos na situação, pelos que o viam e por ele próprio. 

Nery não se sentia “Maria” e sabia que nesse termo havia a desqualificação tanto do 

que ele sentia/vivia a seu respeito, quanto do que os outros viam, e brotava em si a 

vergonha. Para o Gestalt-terapeuta Yontef40 (1998) a vergonha conota uma menos 

valia, traz em si sentimentos de inferioridade, deformidade, “a vergonha traz a crença 

ou o sentimento de que com tal defeito, a pessoa realmente não faz parte da 

companhia humana”(p.370), fato que consideramos estreitamente relacionado a 

questão da monstrificação de pessoas trans, que iremos abordar mais adiante.  

 A vivência corporal de Nery que transparece e se visibiliza nos gestos não é 

reconhecida e legitimada, seus gestos habituais se espacializam e performam – talvez 

sutilmente - sua masculinidade sabida/vivida, que é de alguma maneira percebida pelo 

grupo que o zombeteia. Está, em sua profundidade, não vista, mas é percebida, de 

alguma forma. O grupo percebe sua masculinidade, porém seu corpo físico (Körper) e 

os artefatos e símbolos socialmente estabelecidos dizem outra coisa, sua vestimenta, 

nome, suas “formas” de fêmea fazem surgir no outro o estranhamento de ter alguém 

que transcende o feminino para ser um homem em corpo de fêmea. O grupo de 

alguma forma, na zombaria, expressam uma ambiguidade e qualificam Nery em um 

corpo que eles acreditam ser o verdadeiro, o natural, sem, no entanto, permitir que sua 

masculinidade ganhe espaço em uma performance masculina.  

 Semelhança e diferença aqui ficam marcadas pela reversibilidade, o grupo de 

crianças reconhece em Nery a semelhança com um corpo feminino, mas percebe a 

                                            
40	Gary M. Yontef: psicólogo norte americano, membro fundado do Instituto de 
treinamento de pós-graduação do Pacifc Gestalt Institute, pesquisa em Gestalt-terapia, 
treinamento de terapeutas, processo, diálogo e awareness. 
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diferença dos gestos habituais que uma menina é convidada a ter e que Nery não 

apresenta. Esse grupo se depara com a estranheza, com o descentramento ao ter que 

lidar com essa situação que se apresenta. O descentramento compreendido aqui como 

uma perda de um centramento dado a partir do que está estabelecido como referência 

íntima, para o próprio sujeito, do que é ser, do que é verdadeiro, em última instância 

do que é possível. Tal como discutiremos adiante, a relação com o outro, que como eu 

é um outro corpo, se dá a partir de um centramento e espero que o outro gesticule e 

aja dentro desse espectro de possibilidades. Quando um outro sujeito-corpo me 

surpreende, mostrando com seu gesto algo que foge desse espectro, acontece a 

experiência do descentramento (Merleau-Ponty, 2012) Diante dessa experiência, por 

vezes extremamente ansiogênica, visto que perdido esse centro de referência, o sujeito 

se sente descentrado, desequilibrado e perdido, há, via de regra, reações para 

recuperar o centro, o que pode se dar de diversos modos.  

 No caso da situação descrita por Nery, o grupo recorre a uma outra norma, 

inventando um zombeteio, desqualificando aquilo que se apresenta e está fora de seu 

horizonte, fora de seu fundo de gesticulação, negam a possibilidade da diferença 

apresentada por Nery o empurrando para a margem com sua diferença marcada nos 

gritos de “Maria-homem”. Aquilo que é possível para o outro, se torna possível 

também para mim. De acordo com a fenomenologia esse encontro passa pelo corpo, 

no corpo de Nery, a marca da desqualificação, nos corpos do grupo o estranhamento, 

que faz com que recorram a uma habitualidade de negar aquilo que se encontra fora 

do alcance de seus hábitos corporais. 

 Nery também passa por sua falta de voz, ou melhor, por seu grito preso no 

“bolo da garganta”, que cresce quando segura as lágrimas diante da violência sofrida 

e da impossibilidade de responder. Para Merleau-Ponty a fala falante diz respeito a 

“uma fala que, ultrapassando o universo dos significados sedimentados e animada por 

uma intenção significativa “em estado nascente”, tenta “pôr em palavras um certo 

silêncio que a precede e envolve” (DUPOND, 2010, p.32). Para o filósofo, a fala 

falante não diz do que já existe e está sedimentado, ela faz referência ao que ainda não 

está dito. Anunciando a possibilidade de retomar o que já foi dito,  - expresso pela 

fala falada (no sentido do que já existe na cultura) – para então transformar, 

transgredir, transitar para novas formas, movimento expressivo e criativo. Merleau-

Ponty (2011) chama atenção para o silêncio do que está presente e precede a fala, 

clama por significação, é esse silêncio falante que anuncia o que está “imanente à 



59 
 

fala” (p.244). 

 Voltando a narrativa de Nery (2011) podemos perceber o quanto sua 

silenciosa dor é falante, ela “grita” sua condição de errância, que clama por um ato 

que ultrapasse, que possa transgredir das normas que dizem respeito ao que é 

declaradamente de menino ou de menina. Sua fala falante “cresceu na garganta” e 

transbordou em lágrimas que não puderam ser contidas, por já não mais caber em si o 

que ele já se sabia/sentia/vivia, mas era falado pelo mundo, em uma “fala falada”, de 

maneira achincalhada, ambígua e agressiva.  
Fala falante e fala falada distinguem-se, pois, por sua relação com o 
silêncio. A fala falada obtura o silêncio do Ser Bruto que ela 
substitui por sua volubilidade, ao passo que a fala falante cresce na 
proximidade do silêncio e reconduz a fala ao silêncio: “são as 
próprias coisas, do fundo de seu silêncio, que ela quer conduzir à 
expressão” (DUPOND, ibidem., p.33)  
 

 
  Moutinho 41  (2004) traz a questão do sensível e do inteligível sob a 

perspectiva de Merleau-Ponty, na tentativa de superação da cisão entre sensibilidade e 

entendimento. Destaca a condição cientificista e de senso comum, como aquela que 

objetifica o mundo e coloca o corpo apenas como objeto entre as coisas desse mundo, 

o que torna o sensível apenas um signo apreendido pelo entendimento. Merleau-Ponty 

(apud, 2004) sinaliza, segundo o autor, que este caminho idealista deixou de fora a 

experiência vivida e que a percepção sensível é a união entre experiência e 

entendimento do que se apresenta a mim. “Não se trata de reduzir o saber humano ao 

sentir, mas de assistir ao nascimento desse saber, de torná-lo para nós tão sensível 

quanto o sensível” (Merleau-Ponty, apud Moutinho, p.277). Com isso a 

fenomenologia não pretende fazer o caminho inverso e trazer todo campo da 

percepção para a “indeterminação absoluta”, mas busca a percepção, na passagem do 

pré-reflexivo e sensório para a significação refletida.  

 É a partir da dimensão habitual do corpo que eu e outro nos encontramos no 

mundo, nos vemos, nos sentimos, esse outro é para mim identidade, uma vez que nos 

encontramos em nossa semelhança, mas o outro é também diferença, estranheza, 

descentramento, que provoca atualização e criação de novos gestos habituais. Alvim e 

                                            
41	Luiz Damon Santos Moutinho: graduação, mestrado e doutorado em filosofia, 
pesquisa história da filosofia contemporânea, com ênfase em Fenomenologia e 
Ontologia (a Fenomenologia alemã de Husserl e Heidegger, e a Fenomenologia 
francesa de Sartre e Merleau-Ponty). 



60 
 

Castro (2015) trazem no conceito de ética da alteridade o direito a diferença, e o 

acolhimento dessa diferença como potêncial transformador de si, do outro e do 

mundo, não em uma hegemonia, mas no acolhimento que tem como comum as muitas 

singularidades que partem de um solo que coabitamos. O encontro acontece nesse 

espaço de coabitação, e “implica ter como ponto de partida o outro como sujeito e nós 

como sujeito para o outro” (p.45), dessa maneira, teremos espaço de “acolhimento e 

pertencimento” das muitas singularidades. Merleau-Ponty chama atenção para esse 

solo comum que eu e outro coabitamos e que nossa constituição se dá por essa 

relação, pois corporalmente reconhecemos no outro uma série de gestos que são 

nossos também. 
O corpo do outro está diante de mim – mas, quanto a ele, leva uma 
singular existência: entre mim que penso e esse corpo, ou melhor, 
junto a mim, a meu lado, ele é como uma réplica de mim mesmo, 
um duplo errante, ele antes frequenta meus arredores do que neles 
aparece, [...] O outro, a meus olhos, está portanto sempre à margem 
do que vejo e ouço, está a meu lado, está a meu lado ou atrás de 
mim, não está nesse lugar que meu olhar esmaga e esvazia de todo 
“interior. Todo outro é um outro eu mesmo.”(Merleau-Ponty, 2012, 
219) 
 

 Merleau-Ponty (2012) marca esse lugar em que o outro habita meu horizonte 

de semelhança. A ideia de margem, nessa passagem citada, traz um sentido diferente 

do colocado anteriormente nesse trabalho. É vista aqui não como um contraespaço, 

mas como o que está em meu horizonte de existência, nesse espaço-tempo que me 

margeia e que não posso ver claramente como vejo um objeto. Mesmo diante da 

semelhança que se apresenta a nós, não é possível a mim  ver o outro como algo 

acabado, definível, categorizável, como um objeto outro qualquer do mundo, uma vez 

que ele é um outro como eu, que possui uma profundidade não realizada e não vista 

por completo.  

 E o autor continua, “Mas o fato é que o outro não é eu, e que é preciso chegar 

à oposição” (p.220). A diferença que nos surge, nos descentrando, nos traz também 

experiência de estranheza, de algo que não tem referência em meu fundo de 

historicidade, “é no mais íntimo de mim que se produz a estranha articulação com o 

outro; o mistério de um outro não é senão o mistério de mim mesmo.” (p.221). O 

filósofo marca nessa passagem a existência desse outro em mim, que se faz através de 

nossa semelhança, de nossa gesticulação para o mundo, porém há em nós uma 

profundidade, um mundo opaco, que se faz presente e que não tenho como negar 



61 
 

quando me deparo com o que nos diferencia.  
 

 Merleau-Ponty (2012) traz assim a ideia desse outro que é semelhança, mas 

que não se apresenta por completo, e que para que esse outro seja de fato um outro, e 

não “um eu mesmo”, é necessário que ele me surpreenda, me desoriente, nosso 

encontro passa a ser na diferença, que nos transforma.  

 Silva (2017) ressalta que essa transformação dada no descentramento implica 

um momento de vazio, que ocorre antes do movimento que o sujeito descentrado fará 

para criar algo que responda a essa experiência. A autora refere-se ao que Rolnik 

(apud Silva, 2017) coloca como experiência de vazio, um sentimento de perda, de 

alguma forma “É preciso se morrer mesmo integralmente e deixar o novo nascer com 

todas as implicações” (Rolnik, apud Silva, 2017, p.50).  
Como meu semelhante, eu e outro convergimos, como experiência 
de confirmação, contiguidade e pertencimento. Porém, em nossa 
experiência no mundo, o outro é também diferença e em algum 
momento ele me surpreende, ele se dirige as coisas do mundo e as 
torce, se relacionando com elas de um jeito singular. Em algum 
momento ele deixa escapar um sotaque, um modo de andar, de 
sorrir, de falar, que é um estilo próprio, diferença, expressão. Deixa 
escapar uma forma de interpelar o mundo, de vê-lo e de se dirigir a 
ele, que foge das minhas significações e que me desorienta e 
desequilibra, me instando a criar. Como meu diferente, eu e outro 
nos desviamos, como experiência de descentramento e 
transformação.(Silva, 2017, p.45) 
 

 O que Thatiana Silva42 (2017) nos traz nesse trecho de sua dissertação de 

mestrado, se articula com a “torção” de mundo que se apresenta quando vejo no corpo 

físico (Körper) do outro o que a biologia aponta como uma mulher e esse outro 

“torce” em sua experiência vivida (Leib) e gesticula no mundo de acordo com o que 

eu acredito ser um gesto de homens. Essa torção faz com que eu tenha que lidar com 

o esvaziamento do sentido do que é ser homem/mulher no mundo, no limite, posso 

me esvaziar de minha própria masculinidade/feminilidade, para dar espaço à 

transformação, criação de outra possibilidade de gênero, de gesticulação de estar no 

mundo como homem ou mulher.  Quando o outro cria essa possibilidade, ela passa a 

ser também um possível para mim, aquilo que está sedimentado em mim enquanto o 

que é gênero, e me parecia um “porto seguro” - como colocado em Bento (2014) -, 

assegurado de uma maneira que me parecia “natural” e vinda do biológico, é torcida. 

                                            
42 	Thatiana Caputo Domingos Silva: Psicóloga, Gestalt-terapeuta, mestre em 
psicologia pela UFRJ.	
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O que pode repercurtir na minha singularidade de diversas maneiras possíveis. Pode 

ser para mim força de criação de outros modos de existir e de me relacionar com o 

outro diferente, mas também, pode surgir como ameaça e para colocar isso fora de 

meus espectros de possíveis, é preciso negar esse possível no outro.  

  

2.2 O corpo visto pelo outro: objetificação da diferença. 
Eis que me aparece o infeliz, fingindo-se surpreso por eu não ser 
cis (“mulher” no dialeto dele), achando que é elogio dizer que eu 
“nem pareço”... (MOIRA, 2016,p.125) 

 
 Moira (2016) traz em seu depoimento, mais uma vez, o invisível de seu corpo 

como algo que é colocado em dúvida, sua profundidade feminina é vista, sentida, mas 

desqualificada, uma vez que ela “nem parece” uma travesti, como se ela estivesse se 

passando por algo que não é, sua corporeidade performada e visível como mulher 

travesti é invisibilizada frente ao que seu parceiro acredita ser o “natural”, um corpo 

biologicamente feminino.  

 Merleau-Ponty (2011) coloca em xeque uma espécie de verdade, a primazia da 

verdade científica, testada, medida, repetida, uma verdade que surge como se 

houvesse vindo de uma natureza fundante de ser e de mundo, potêncializando a 

dialética da existência, como algo que se faz mutuamente: eu, outro, mundo, natureza 

e cultura somos todos coabitantes de um solo comum, em que constituímos 

espacialidades, temporalidades, historicidades e potência de retomada e atualização de 

si, do mundo, de ser no mundo. A objetificação do outro representa a negação desse 

movimento vivo e intersubjetivo do mundo e da existência, transformando-o em coisa 

acabada e categorizada, o que pode ser encarado como tentativa de paralisação e 

fixação. 

 Essa objetificação não é, assim, “privilégio” da ciência. Ela acontece como 

uma forma presente e nosso mundo e em nossos modos de ser que resistem à 

diferença e à transformação e que está difundida de modos diversos em todas as 

camadas da sociedade.  

 A noção filosófica de objeto remonta à ideia cartesiana de um mundo 

constituído pela consciência de um sujeito transcendental. Tendo promovido uma 

separação entre res cogitans e res extensa, separando o pensamento da matéria, 

Descartes atribui à dimensão material um caráter de inércia, algo sem vida que só se 

tornaria vivo a partir da capacidade do pensamento de transformá-lo de coisa em 
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objeto. Assim, um objeto é algo que pode ser categorizado, classificado e definido. O 

pensamento moderno se edifica sobre essa noção, que submete tudo o que existe ao 

pensamento racional (Alvim, 2017, notas de curso43) . Alvim (2017) discute a critica 

feita por Merleau-Ponty à psicologia clássica, no sentido de conceber o corpo como 

objeto, tendo como foco um pensamento distanciado, se situando de maneira neutra, 

partindo da impessoalidade científica, o que pode ser compreendido como uma das 

heranças dessa noção Cartesiana.  

 No primeiro capítulo deste trabalho, discutimos como as formas de controle 

presentes na normatividade são modos de objetificação do sujeito, no sentido de que 

visam impedir a expressão de uma singularidade e diferença. Como, por exemplo, no 

controle disciplinar, onde o corpo docilizado tem seus gestos esquadrinhados em um 

espaço-tempo que o constrange e desse modo o transforma numa espécie de 

autômato, um corpo-objeto que perde sua potência de corpo-tempo, tal como discute 

Alvim (2015). Para a filósofa Judith Butler (2016), a materialidade do corpo é 

produzida de maneira performática, e é um efeito do discurso produzido pelas esferas 

de poder que agem sobre ele.  

 O corpo vive muitas dicotomias, Ortega (2008) denuncia uma idealização de 

corpo, que distancia a experiência de ser-no-mundo como corpo para uma 

representação distante, por vezes caricata. O autor  chama atenção para a questão da 

fragmentação do corpo vivo como um “reducionismo metodológico” próprio da 

tecnologia biomédica, porém aponta o quanto essa fragmentação estratégica acaba por 

fornecer também uma certa normatividade materialista para os corpos. 
O problema é que o reducionismo não é apenas metodológico. Como 
a medicina nos fornece modelos ideais e normativos do corpo, a 
fragmentação é apresentada como uma propriedade fundamental do 
corpo vivido, o que a nosso ver não corresponde à experiência 
subjetiva do corpo, a não ser na dor. Ao mesmo tempo, o páthos da 
fragmentação cultural popular e de diferentes teorias filosóficas 
contribui para essa experiência do corpo como fragmentado. 
(ORTEGA, 2008, p.176) 

 

 O problema do corpo é discutido a partir do império das imagens que 

predomina na sociedade, tal como analisam inúmeros autores, numa concepção que se 

                                            
43	Alvim, 2017a. Notas de aula, no curso “Tópicos especiais em psicologia e política 
II: As dimensões estética e política na ontologia de Merleau-Ponty.” ministrado no 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Instituto de Psicologia da UFRJ no 
primeiro semestre de 2017	
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mostra de modo emblemático na noção de sociedade do espetáculo proposta por Guy 

Debord. Poderíamos pensar nesse fenômeno como uma outra forma de objetificação, 

que assume diversas formas no contemporâneo.   

 Como vimos discutindo, a relação com o outro é fundamental na produção de 

subjetividade e as vivências de um sujeito, dadas nessa relação, são constituídas 

também pelo olhar do outro sobre si, o que não está, de modo algum, separado da 

imagem que apresento ao outro por minhas gesticulações, estilo, vestimentas, marcas 

que nele imprimo ou que nele trago, o que nos remete também às discussões de 

Foucault sobre o corpo utópico que trouxemos no primeiro capítulo. 

 Ortega (2008) traz a “apreensão visual” como aquilo que irá dar realidade aos 

corpos, percebe a visibilidade que é dada ao corpo na sociedade contemporânea como 

uma forma espetacular, em que a imagem corporal é associada a um determinado 

modelo do que deveria ser, daquilo que nos é apresentado pelo espetáculo midiático, 

“visibilidade que é, no fundo, apenas esperança de visibilidade, pois está restrita aos 

indivíduos que conseguem aparecer na tela [da TV] e que oferecem os seus corpos 

como modelos ideais” (Ortega, 2008, p.166). O autor nos convida a pensar o caráter 

fragmentado e até dessensibilizado com o qual uma sociedade tecnológica e midiática 

nos compele a operar, mantendo um corpo como representação em um lugar de 

destaque, em detrimento do corpo vivido, experienciado, que sente e é sentido, que 

está situado no mundo, que se aprofunda em existência, como colocado nas seções 

anteriores deste capítulo.  

 Percorrendo essas breves trilhas por caminhos possíveis na produção de 

objetificação do corpo, percebemos estar em jogo uma certa relação de poder na 

relação com o outro, onde ele é tornado objeto e alvo de controle e submissão. O que 

nos leva a pensar na dimensão ética da existência. Compreendemos ética aqui no 

sentido de acolhimento do outro, criando um ethos  como “lugar de acolhida, morada, 

abrigo, onde nos sintamos con-fiantes diante do outro diferente e a ele unidos por uma 

aisthesis, dada na experiencia da intercorporeidade, ou seja do “sentir com” (Alvim, 

2012). A autora discute nesse artigo a clínica encarada como poi-etica, ressaltando a 

dimensão sensível e a possibilidade empática como possibilidade de produzir um 

movimento poiético, criador, transgressor do que já está instituído.  

  Fundados no pensamento gestaltico e fenomenológico entendemos que a 

dimensão sensível é ponto de partida e de chegada da possibilidade de transformação, 

sendo assim esse margeamento transeunte, errante, que pessoas trans realizam pode 
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ser visto, sob esta perspectiva, como expressão potente de se experienciar e, com isso, 

estar no mundo, ação de resistência frente as forças docilizadoras que apontam para 

performances esperadas.  

 Para a Gestalt-terapia, contato é corpo em ato no mundo com o outro, 

envolvendo uma malha temporal de passado, presente e futuro. Estar engajado no 

mundo, em ato de vida é estar agindo em sua historicidade, é ação desviante e 

espontânea, dessa maneira há no ato errante da pessoa trans potência motora de 

retomar um passado em atualização, reinvenção e ressignificação presente que aponta 

para um futuro. 

 No estar com o outro podemos ter uma  experiência de encontro, em que vejo 

e experiencio em meu corpo suas diferenças e semelhanças, podendo experimentar o 

estranhamento e me atualizar frente ao novo, ou ainda, esse encontro estar situado na 

materialidade do que é visto concretamente. A concretude de um corpo que traz em si 

uma ambiguidade, como vimos no fragmento textual de Nery (2011) na primeira 

seção, e na de Moira (2016) na epigrafe desta,  ambiguidade que, como tal, não pode 

ser  ininteligível para aqueles que seguem normatizados, gera neles um movimento de 

objetificação que deslegitima o diferente, o nega, o desterritorializa, no máximo o 

relegando às heterotopias. 
Transformei-me literalmente num marginal, pois vivia à parte, à 
margem. Não pertencia nem ao grupo majoritário heterossexual e 
aceito, nem a qualquer grupo minoritário e discriminado. Não me 
sentia mulher nem homossexual. Ainda desconhecia todas as 
categorias “inventadas” em meados do século XX. Sabia que não 
era aprovado pela maioria. Em que grupo existente me enquadrava? 
(NERY, 2011, p.45) 

 

 A marginalidade de Nery (2011) descrita no fragmento delata a normatização 

pela qual a cultura impele que pessoas se enquadrem a grupos, sem levar em conta 

suas singularidades, desejos e performances atuantes em seus projetos pessoais de ser, 

sendo assim, quando não cumprem com tais normas, são margeados, perdem o caráter 

grupal, e muitas vezes vão perdendo o caráter visível, para serem mau vistos, ou até 

invisibilizados, destituídos de suas profundidades, de suas muitas camadas.  

 A objetificação do outro pode se dar em diversos níveis e está, tal como 

compreendemos inexoravelmente relacionada com o exercício de poder e dominação, 

seja individualmente ou âmbitos mais amplos da sociedade. Como no exemplo que já 

citamos anteriormente envolvendo a presença de Judith Butler no Brasil. Se tomarmos 
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dessa situação complexa apenas a parte do episódio da queima da bruxa, podemos ver 

que objetificar uma pesquisadora reconhecida internacionalmente pela extensão e 

qualidade do seu trabalho e transformá-la no objeto-símbolo bruxa pode ser 

compreendido como uma forma de responder de forma violenta ao movimento que 

seu trabalho e suas ideias provocam na sociedade como um todo no sentido de uma 

transformação.  

 Em nível micro- ressaltando que ele não está separado do macro -, se 

pensarmos na problemática que levantamos aqui em torno do descentramento, cada 

pessoa que agride alguém que se mostra na sua diferença, está, em algum grau, 

exercendo uma tentativa de poder e de controle sobre essa diferença, em resposta a 

uma experiência de descentramento, de afetação que se dá em algum grau.   

 Pensando na perspectiva  da Gestalt-Terapia poderíamos dizer que há certa  

dessensibilização e distanciamento de si envolvidos nessa intolerância ao encontro 

com o diferente e a experiência do descentramento na ameaça das certezas e no abalo 

das verdades instituídas.  A fixação em normas e representações e o fechamento em si 

pode representar uma perda de abertura para o contato e para a possibilidade de uma 

existência como fluxo e devir, estando relacionada com os modos neuróticos de estar 

no mundo. Mesmo que tais análises fujam ao escopo de nossa discussão, elas são aqui 

trazidas como pequenas primeiras respostas que nos surgem quando pensamos no que  

levaria esses sujeitos a negarem, a hostilizarem e até violentarem ao extremo da 

morte, aqueles que tomam para si a responsabilização por seus corpos e suas 

diferenças. 

 É fato que na espontaneidade de se afirmar pessoa trans e na violência que 

isso acarreta, há uma denúncia da dessensibilização contemporânea, a impossibilidade 

de me atualizar gera a negação da existência de uma atualização legítima desse outro. 

Não queremos aqui apresentar uma visão romântica, dando a pensar que esse afirmar-

se em trânsito, seja algo puramente glamouroso.  Há nesse lugar a dor da diferença, de 

ser colocado a margem, de ser apontado, zombado, achincalhado, em muitos casos, 

negado em suas famílias, violentado de diversas formas, até a forma extrema de ser 

assassinado em crimes de ódio.  

 

 



67 
 

2.3 Corpo abjeto: monstrificação de gênero para manutenção da hegemonia 
binária. 

Gosto de andar por aí de cabeça baixa, sem ter que enfrentar 
olhares e imaginar o que estão pensando ao me ver. Se as pessoas 
riem, faço todo um esforço para acreditar que deve ser por piada 
ou coisa engraçada que lhes ocorreu. Me ponho num mundinho 
cor-de-rosa sempre, um que me proteja. Não olho, não retribuo 
olhares, passo alheia a tudo o que me envolve. E eu realmente 
consigo acreditar, na maioria das vezes, que essas irrupções de riso 
ou gritos abruptos de cabeça não têm relação comigo: há sempre 
uma justificativa que me surja rápido, à qual me agarro sem nem 
precisar de esforço. Mas tem vezes que a sincronia da minha 
passagem com esse riso soa estranha demais, me deixa insegura, 
agride. (MOIRA, 2016, p.29) 
 
 

 Moira (2016), descreve sua estratégia para lidar com os risos, os olhares, seja 

a cabeça baixa, ou mesmo a fantasia de um mundo “cor-de-rosas”, a não retribuição 

desses olhares, ao que parece, mais para não provocar mais hostilidade que para se 

proteger, uma vez que mesmo com tantos artifícios estratégicos ela ainda tem em si a 

estranheza, a insegurança, a marca da agressão que esses olhares a lançam. Seu corpo 

é risível, marcado pela invasão de olhares que não se acanham em interrogar sua 

passagem, deixando claro a abjeção que lhe é imposta, a negação daquilo que nego 

atualizar em meu horizonte.  

 Abjeção é definida como um estado degradante de baixeza, assim, algo abjeto 

ultrapassa as barreiras do humano, desvirtua-se em algo ininteligível, desprezável, 

monstruoso. Butler (2016) destaca os esforços feitos por uma determinada política, 

em que identidades são normatizadas em uma espécie de “unidade” ininteligível, ao 

que a filósofa questiona como sendo uma provável fonte de fragmentações, uma vez 

que fecha hermeticamente signos identitários, a sociedade exclui outras possibilidades 

de identidade. 
Considerando que a articulação de uma identidade nos termos 
culturais disponíveis instaura uma definição que exclui previamente 
o surgimento de novos conceitos de identidade nas ações 
politicamente engajadas e, por meio delas, a tática fundacionista não 
é capaz de tomar como objetivo normativo a transformação ou a 
expansão dos conceitos de identidade existentes. (BUTLER, 2016, 
p. 41) 

 
 
 Este trabalho problematiza o caráter normatizador que é dado ao corpo e as 

gesticulações que lhe são “permitidas” para, a partir daí, pensar a tentativa de 

invisibilizar e o caráter de “monstrificação” que é imposto àqueles que, porventura, 
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venham a construir suas identidades na possibilidade de trânsito e plasticidade de 

gênero, o que desconstrói aquilo que em mim está sedimentado como minha 

identidade de ser mulher/homem. Como se esses que rompem com a norma 

perdessem seu caráter de humanidade, para assumirem um corpo que é abjeto para 

esse outro, ininteligível aos olhos dos que tem a norma binária heterossexual como 

centro norteador.  A abjeção é salientada por Ortega (2008) como um “pavor da 

carne”, uma rejeição corporal, que remete a animalidade, morte, vísceras, fluidos, 

partes de mim que devem ser expelidas, expulsas, para me inscrever na ordem 

simbólica. São corpos que trazem a tona a corporeidade e a dimensão carnal de suas 

mudanças físicas, sua viagem errante nesse universo de sangue, suor, saliva, tecidos 

cortados, reinventados, ressignificados, redesenhados anatomicamente e 

subjetivamente. 

 Butler (2016) traz o caráter identitário da questão de gênero e seu 

desdobramento sobre os corpos, que ao fugirem da norma se dissolvem, são 

politicamente marginalizados. A autora destaca que não há possibilidade para a 

transformação nas estratégias políticas de reger corpos. Porém, há aqueles para os 

quais a norma causa estranheza, que a norma na tentativa de engessamento leva a 

busca por novas possibilidades, por transformação, transgressão, atualização do que 

está instituído, sedimentado. Nesse nó social surge um grande campo de tensões, de 

um lado aqueles que entram no normativo de maneira naturalizada, à esses que o 

dissidentes do gênero binário causam estranheza, ininteligibilidade, desprezo e até 

impulso de aniquilamento.  

 São corpos que não seriam dignos, são corpos carregados de sentido 

degradante e desprezível, o pavor de uma determinada carne, como já colocado por 

Ortega (2008). Hélio Silva (1993) na introdução de sua etnografia marca sua busca 

por uma dimensão humana da travesti da Lapa, o que nos leva a pensar o caráter 

desumano que há na figura travesti, esse corpo “desenquadrado” e por isso abjeto, é 

desprovido de humanidade, é monstrificado. Mais uma vez fica marcado o caráter 

errante da pessoa trans, aquela que de alguma maneira é estrangeira em meio a 

hegemonia da norma binária, causa estranhezas, subverte o gênero enquanto 

performance corporal, reconstrói seu corpo, redireciona as possibilidades de 

expressão performática e também os direcionamentos de desejo. Uma mulher trans 

pode direcionar seu desejo a outras mulheres, como no pequeno documentário 

Amanda e Monick (Pinto, online, 2011), Amanda se auto intitula travesti, trabalha 
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como prostituta em Barra de São João, Paraíba, tem um relacionamento amoroso com 

Nilda, mulher cisgênero que está grávida de Amanda. As fronteiras são borradas nos 

discursos de Amanda e Nilda, Amanda expressa seu desejo de ser mãe, e gerar um 

filho de seu próprio corpo, porém sabe da impossibilidade biológica e percebe na 

gravidez de Nilda a possibilidade de exercer sua maternidade de maneira plena, em 

um lar marcado pela luta diária da sobrevivência e o amor entre as duas. 
Aqueles e aquelas que transgridem as fronteiras de gênero ou de 
sexualidade, que as atravessam ou que, de algum modo, 
embaralham e confundem os sinais considerados “próprios” de cada 
um desses territórios são marcados como sujeitos diferentes e 
desviantes. Tal como atravessadores ilegais de territórios, como 
migrantes clandestinos que escapam do lugar onde deveriam 
permanecer, esses sujeitos são tratados como infratores e devem 
sofrer penalidades. (LOURO, 2013, p.89) 

 

 Louro (2013) traz em seu texto uma analogia próxima da que estamos fazendo 

neste trabalho, a condição de errância, de margear e de não pertencimento desses 

corpos, que são desprezados, estratificados e marcados por serem lugares de habitação 

abjeta, e que merecem “sofrer penalidades”, como destaca a autora. Trazendo também 

a questão da violência que é direcionada a essas corpos. Violência que parte de um 

controle em nome do normativo, e que é exercido por várias instâncias instituintes da 

sociedade. Em Vida Precária, Butler (2011), traz a questão da alteridade marcada por 

uma humanidade ameaçada, o quanto a presença do Outro traz a mim sua 

profundidade, e nesse encontro de semelhanças e diferenças, esse desconhecido me 

descentra e “arruína meus planos”. 
De fato, essa concepção do que é moralmente vinculante não é dada 
por mim mesmo; ela não procede da minha autonomia ou de minha 
própria reflexividade. Ela chega a mim de um lugar desconhecido, 
de forma inesperada, involuntária e não planejada. Na verdade, ela 
tende a arruinar meus planos e, se meus planos são desfeitos, isso 
pode muito bem ser um sinal de que uma autoridade moral pesa 
sobre mim. (BUTLER, 2011, p.15) 
 
 

 Esse caráter de ameaça que o desconhecido traz e de alguma forma impõe a 

mim olhar nossa diferença e a possibilidade de existir a diferença, aponta também 

para o que há de possível, Butler (2011) reflete a respeito da representação que é feita 

daquele que marca a diferença. A autora sinaliza que a “personificação às vezes opera 

sua própria desumanização” (p.24), e o quanto essas representação e personificações 

surgem de movimentos midiáticos que de alguma forma instituem de maneira 
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normativa aqueles que são adequados, e os que são desprovidos de sua humanidade, 

“O ‘eu’ que vê o rosto não se identifica com ele: o rosto representa algo com o que 

nenhuma identificação é possível, uma realização da desumanização e uma condição 

para a violência.” (Butler, 2011, p.27). A filósofa marca o movimento de 

esvaziamento da humanidade advindos de processos de identificação ou não com 

determinada representação, e com isso a tentativa de apagamento das diferenças que 

por ventura não tenham sido superadas no encontro com esse outro. Esse 

esvaziamento de humanidade a que se refere Butler (2011) em muito se aproxima da 

torção de mundo apontado por Silva (2017) a partir da fenomenologia de Merleau-

Ponty. 
O processo de esvaziamento do humano feito pela mídia por meio 
de imagem deve ser entendido, no entanto, nos termos do problema 
mais amplo de que esquemas normativos de inteligibilidade 
estabelecem aquilo que será e não será humano, o que será uma vida 
habitável, o que será uma morte passível de ser lamentada. Esses 
esquemas normativos operam não apenas produzindo ideias do 
humano que fazem diferença entre aqueles que são mais e os que 
são menos humanos. Às vezes eles produzem imagens de menos 
que humano, à guisa do humano, a fim de mostrar como o menos 
humano se disfarça e ameaça enganar aqueles de nós que poderiam 
pensar que conseguem reconhecer outro humano ali, naquele rosto. 
(BUTLER, 2011, p.29) 
 

 Butler (2011) denuncia a forma como um sistema normativo pode vir a 

construir padrões daquilo que será reconhecido como humano ou não, personificando 

a ambos, e a violência gerada por esse movimento de produção de imagens. Vidas 

passíveis de não serem lamentadas e até capazes de “nos enganar”, trazendo para a 

discussão aqui apresentada, podemos pensar a abjeção que é imposta a corpos trans, 

como corpos que buscam “enganar” se passando performaticamente por aquilo que 

não seriam dentro de uma verdade biológica, em que esse outro sedimentou seu 

reconhecimento. 

 Lembremos que na seção anterior trabalhamos com o que Merleau-Ponty 

(2011) traz como uma espécie de profundidade não vista, mas que está ali, no sujeito, 

de maneira a imprimir sua pessoalidade a gestos gerais, de maneira a trazer uma 

pessoalidade a generalidade. O filósofo fala também sobre o descentramento 

produzido na relação com o outro,  no encontro com a diferença, de acordo com 

Alvim (2014a) “A experiência do descentramento ocorre na relação com o outro, com 

o qual eu me encontro e me identifico sendo um corpo que se expressa através do 

gesto: fala, movimento, olhar. O descentramento me conduz do visível ao invisível.” 
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(p.292), podemos perceber a potência que há na diferença e no encontro com a 

diferença, como produtora de movimento de alienação e negação do que foge ao 

normativo e que também pode ser ampliação de si e de mundo, uma vez que é na 

assimilação do que me descentra que ganho em meu corpo a profundidade dessa 

novidade, agora também marcada em minha espacialidade de existência.  

  O conceito de performatividade da filósofa (Butler, 2016), já abordada em 

outros momentos deste trabalho, nos diz de uma conduta esperada, como se houvesse 

um script a ser seguido, mas é importante aqui ressaltar que Butler não se refere a 

identidade de gênero como performance precedida por um sujeito, uma vez que isso 

partiria da ideia de que há um performer, a autora afirma que esse script preexiste ao 

ator social. Pensando os dois conceitos da filosofa, performatividade e precariedade 

do humano, podemos refletir que pessoas trans ao performarem de maneira a 

transgredir esse código de condutada esperado, trazem em suas profundidades 

gestuais a ameaça ao que a norma coloca como de homem e de mulher, fazendo com 

que suas formas de se colocarem no mundo seja desumanizada, abjeta, e em muitos 

casos, aniquilada, como veremos a seguir. 

 A aniquilação surge como uma “solução” de fazer desaparecer essa figura 

abjeta, que não pode estar no rol dos humanos, para que sua possibilidade 

transgressora não exista para todos os humanos. Para que sua diferença não se 

atualize em um objeto possível no mundo. 

2.3.1 Transvida: estratificação e aniquilamento na “morte e vida transgênero” 
Ao contrário de outras tantas 
travestis nas avenidas, 
eu não estou na prisão 
e nem na periferia, 
nem na esquina, nem no palco, 
estou viva quase aos trinta! 
 
Somos muitas travestis 
iguais em muito na vida, 
no mesmo corpo mal visto, 
na aparência feminina, 
nos olhares que encaram 
nossos corpos, noite e dia, 
nos machões que nos maltratam: 
"É minha carne, uma vadia!" 
Na mídia, somos piada 
e pra polícia, bandidas. 
 

(MILARÉ, Online, 2014) 
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 Na poesia de Jéssica 44 (2014) temos um pequeno fragmento da violência 

sofrida pela travesti, a poeta faz referencia a normalização da marginalização sobre o 

corpo travesti, a maneira como seus corpos são “mal vistos”. A violência autorizada 

com a qual são tratadas por aqueles que se enquadram na norma de uma 

masculinidade que deve ser bruta e violenta, o quanto são ridicularizadas pelas 

instâncias sociais, como a polícia, o estado e a sociedade em geral. O mais grave, faz 

referência a atual expectativa de vida da população de pessoas trans no Brasil, em 

média 35 anos, de acordo com dados da Associação Nacional de Transexuais e 

Travestis do Brasil (ANTRA), divulgado no Jornal do Comércio (2009). Uma rápida 

busca no site de buscas online Google, realizada no dia 20 de abril de 2017, com as 

palavras “morte” e “travesti” chegamos ao número de 526.000 (quinhentos e vinte e 

seis mil) ocorrências Os dados não são absolutos, uma vez que as mortes são 

contabilizadas conforme vão sendo publicas em manchetes de jornais. Não há ainda 

outra maneira de se contabilizar já que nem todas chegam a ter a mudança em seus 

documentos liberada pela justiça, o que ocasiona em outra morte, seus corpos são 

sepultados com o registro de batismo e suas identidades que foram reivindicadas 

durante a vida, completamente negadas e silenciadas.  

 Foucault (1999) denuncia a “estatização do biológico, aponta o exercício do 

poder sobre os corpos, através de um sistema de regulamentação e vigilância que 

garantiriam a disciplinarização e o direito a vida. Sob a justificativa da proteção a 

vida, se dirige ao corpo uma ordenação com objetivo de disciplinar uma população, 

em nome de um certo tipo de vida, deixando morrer um certo tipo de existência. Em 

defesa de uma sociedade disciplinada, impedimos a existência dos desviantes, 

forçando sua invisibilidade até que ele se discipline em uma fôrma social. Através de 

uma cultura de risco, um risco intrínseco a própria população, todos nós entendemos 

que precisamos ser protegidos, tutelados, guardados por um estado. Como já colocado 

na seção anterior, o risco aqui, não como manipulação do medo, mas a ameaça que a 

diferença traz ao normativo, tudo aquilo que questiona a norma e a transgride traz 

ameaça a ordem vigente. Dessa forma fazemos operar não somente a ordem almejada, 

solicitada, mas também processos de culpabilização, infantilização e segregação, uma 

vez que as formas de poder analisadas por Foucault (1999), massificam esse sistema e 

                                            
44	Jessica Milaré: jornalista, colunista do Esquerda Online.	
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fazem com que os indivíduos acreditem precisar realizar a manutenção desse sistema 

regulatório em nome do controle e preservação da vida. 

 Pelbart (2007) destaca o apontamento do filósofo Giorgio Agamben, a respeito 

do fazer viver e deixar morrer, ao qual Foucault se refere. “Hoje, o eu é o corpo. A 

subjetividade foi reduzida ao corpo. [...] Agora cada um de nós se submete 

voluntariamente a uma espécie de ascese, seguindo ora um preceito científico, ora um 

preceito estético.” (Pelbart, 2007, p.60) para se manter em uma conformidade com o 

que é normativo. Segundo o autor italiano, as instâncias de poder desde a Roma antiga 

até os sistemas contemporâneos de controle dos corpos criam uma certa codificação 

“natural” a ser seguida, tudo aquilo que foge a esses preceitos, seja pelo sacro, seja 

pelo banimento do tabu da diferença, vivencia a desproteção, já que estaria de alguma 

forma corrompendo aquilo que é visto como o natural do corpo. Seriam submetidos a 

viver em um estado de exceção, fora dos âmbitos da política, são marginalizados, 

banidos, desprovidos do direito à vida em sociedade. Criando assim uma espécie de 

sobrevida monstrificada. 

  De acordo com Agamben (2007) “A vida nua tem, na política ocidental, este 

singular privilégio de ser aquilo sobre cuja exclusão se funda a cidade dos 

homens”(p.15). O filósofo traz em sua análise a questão do bando, no sentido de que 

tudo o que é tabu deve ser banido, seja pela consagração, isolado em um santuário, 

seja na marginalização e até “a completa destruição não somente da pessoa, mas de 

suas propriedades...” (Agamben, 2007, p.78), e segue, “o conceito de tabu exprime 

exatamente a originária indiferença de sacro e impuro que caracteriza a fase mais 

arcaica da história humana, aquela mescla de veneração e de horror”(p.79). Esse 

horror, essa não humanidade, implica nesses banidos a possibilidade da violência,  

uma vez que o poder “suspende a lei no estado de exceção e assim implica nele a vida 

nua” (p.84). 
Aquilo que define a condição de homo sacer, então, não é tanto a 
pretensa ambivalência originária da sacralidade que lhe é inerente, 
quanto, sobretudo, o caráter particular da dupla exclusão em que se 
encontra preso e da violência à qual se encontra exposto. Esta 
violência – a morte insancionável que qualquer  um pode cometer 
em relação a ele – não é classificável nem como sacrifício e nem 
como sacrilégio. Subtraindo-se às formas sancionadas dos direitos 
humano e divino, ela abre uma esfera do agir humano que não é a 
do sacrum facere e nem a ação profana... (AGAMBEN, 2007, 
p.84)45 

                                            
45	Grifos do autor.	
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 Podemos aqui refletir sobre a errância de pessoas trans, que de acordo com 

uma perspectiva fenomenológica, transitam em direção a corpos que melhor traduzam 

seus corpos vividos e que há para esse movimento errante um olhar de estranheza 

daquele que está disciplinado. Aquele que vê o corpo como algo dado de maneira 

natural e sacra, dando ao corpo um lugar também ambíguo, um divino que não pode 

ser corrompido em nome de uma humanidade. Trazendo para o trânsito desses corpos 

um lugar de sacrilégio, que teria de ser desumanizado. O choque desse encontro 

impele o corpo errante e insubmisso para a margem, lugar em que a vida é uma luta e 

a morte, exequível e tolerada, se torna uma espécie de transvida nua. Bicalho, Cassal 

e Garcia (2011) sinalizam a criação de um sistema punitivo dirigido àqueles que 

transgridem as normas do sistema instituído. Para os autores as “normas serão 

critérios para definir quem é perigoso, e que práticas são inaceitáveis para o grupo 

social” (p.466). 

 Ao retirar do sexo biológico o lugar seguro em que habitaria o gênero, para 

transitar em uma errância de reconhecimento de si, as pessoas trans são as 

transgressoras da norma binária que tem como centro o modelo heteronormativo, 

sistema reprodutor masculino – homem e feminino – mulher. Nessa lógica 

poderíamos apontar alguns sistemas punitivos que garantem a manutenção da norma, 

como a  patologização da transexualidade, a relação entre travesti e marginal,  a 

deslegitimação da masculinidade de homens que praticam crossdresser. E em 

instâncias mais graves, a violência a que essas pessoas estão submetidas em seu dia-a-

dia, seja no riso debochado do caixa no banco que percebe a incompatibilidade entre o 

nome de registro e os caracteres apresentados no estereótipo da/o cliente, ou mesmo,  

nos estupros corretivos de homens trans, ou ainda, nos golpes aplicados sem descanso 

até que se chegue a morte. 
- Vou te mostrar como você vai deixar de ser sapatão, depois de 
conhecer um homem de verdade como eu.” Eu via claramente um 
chão de terra, mas não lembrava do rosto de ninguém que estivesse 
naquele lugar. 
Chorei, chorei e chorei muito... 
Eu havia sido estuprado. 
(LESSA, 2014, p.64)  

 
Uma vida vivendo o sexo de maneira precária, me sentindo um lixo 
por desejar homens, mas refém desse meu desejo, transando com 
quem quer que fosse desde anônimo, foda-se tamanho de pau, peso, 
altura ou padrão de beleza, aí de repente descubro que isso é talvez 
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a única profissão que, enquanto travesti, terei fácil pela frente. Sou 
tratada igual puta bem antes de me assumir puta, quase uma 
tatuagem na testa: bastou me verem travesti e já começa o assédio, 
assédio de que nunca tive notícia enquanto eu posava de homem. 
(MOIRA, 2016, p. 33) 

 
Além de não entender por que alguém decide cortar algo que Deus 
lhe deu, Pedro também é incapaz de pronunciar o novo nome de 
João. “é Joci, Joça? É Joci, né?” 
A censura de Pedro, que mescla bom humor e uma sempre perigosa 
ignorância (“ela agora vai deixar de ser traveco, vai ser bicha mais 
não”), é uma das poucas feitas verbalmente, na cara de Joicy. No 
distrito, ela enfrenta uma situação particularíssima, na qual há, de 
um lado, o apoio declarado de vários vizinhos e conhecidos, 
enquanto, do outro, há a solidão provocada pela ausência desses 
mesmos chegados. A lógica é: podem até achar Joicy normal, desde 
que ela, com essa coisa de homem que virou mulher, mantenha 
certa distância. (MORAES, 2015, p.36) 

 
 

 Os três relatos descritos mostram formas diferentes de violência, mas todos 

passam pelo ato violento devido a quebra com a norma que a pessoa trans gesticula no 

mundo,  seja por escapar ao padrão estereotipado de se ter um corpo biológico de 

mulher e não o atuar socialmente como mulher, no caso de Lessa, onde seu agressor 

dizia estar corrigindo algo, como se o estupro que comete fosse agir de maneira 

subjetiva em Lessa, transformar em “mulher” um ser masculino para quem dirigiu seu 

desejo sexual.  

Moira (2016), traz em seu argumento a abjeção a que travestis e prostitutas 

estão submetidos, sujeitos que por si são colocados nesse lugar de achincalhamento de 

corpos que poderiam ser violados, lugar de menos valia, que estão fora de uma certa 

moral, e dessa maneira não estão dignos de serem tratados com a categoria de respeito 

a que essa moral destina. No último fragmento nos deparamos com a realidade de 

Joicy, mulher transexual, que ao deixar de ser “bicha” para remover o “que Deus lhe 

deu” passa a ser uma pessoa para ser mantida a distância, desdobrar sua orientação de 

desejo para ser homossexual é de alguma maneira aceitável, mas romper com o sexo 

anatômico ultrapassa os limites de tolerância de seu distrito. 
É impossível saber quantos transexuais e travestis foram mortos no 
país, em busca feita nos dados das secretarias de segurança pública. 
Os Boletins de Ocorrência não geram indicadores baseados em 
identidade de gênero e orientação sexual. 
 
O nome de Dandara, por exemplo, consta no relatório diário de 
Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) da Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) 
como [nome de batismo], seu nome de registro de nascimento. No 
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espaço destinado ao tipo de arma utilizada no crime, está escrito 
apenas "outros". (LAVOR, 2017, online)46 
 
 

 O trecho supracitado é do site BBC Brasil e se refere ao assassinato de 

Dandara47, mulher trans morta brutalmente a luz do dia em uma rua de Fortaleza, 

Ceará. Seu espancamento foi gravado por seus agressores, que antes de mata-lá em 

disparos de arma de fogo, a fizeram assistir as cenas de sua agonia. O vídeo viralizou 

na internet, e mesmo com seus assassinos identificados pela gravação a polícia militar 

da cidade demorou dois dias para começar as prisões.  A natureza cruel da morte de 

Dandara denuncia a maneira com a qual ela é vista de maneira abjeta, desumana, o 

vídeo gravado pelos próprios agressores assinala a certeza que eles tinham de que 

ficariam impunes ao crime, uma vez que a morte de pessoas marginalizadas são na 

maioria das vezes ignoradas pela mídia e até mesmo pelas autoridades. 

 Muitos são os exemplos de inúmeros atos de violência que são destinados a 

pessoas trans, não sob uma perspectiva de causa e efeito, mas sob a experiência 

singular de ser violento com aquilo que me descentra, rompe com minha ideação de 

normalidade, para que com o aniquilamento simbólico, verbal e/ou físico desse outro 

que me é tão ininteligível, o agressor possa retomar sua normatividade e não mais ter 

de olhar esse outro como uma possibilidade de atuação para a sua existência. Já que o 

outro é como eu, coabita o mundo comigo, e como vimos no decorrer desse capítulo, 

é no descentramento do encontro com a diferença que me atualizo e posso criar, e é 

no aniquilamento do dissonante, do errante, que nego e retiro de meu horizonte a 

possibilidade da minha própria errância.  

 Entendemos que aquilo que aqui propomos denominar “estética trans”, com 

suas montagens, intervenções corporais e com o ato de mudar na própria 

materialidade da carne, são um tipo de performance que pode representar um grito 

alto demais, um gesto corporal vigoroso e vivo demais para ser combatido pelas 

formas sutis de poder, são modos de expor publicamente as dimensões ditas abjetas e 

que, aos olhos da normatividade que impera, poderiam até existir, desde que se 

mantivessem nos espaços privados ou nos guetos. Se ultrapassam esses espaços, a 

eles caberia a prisão ou o túmulo. 
                                            
46	O nome de batismo foi removido em respeito a identidade de gênero reivindicada 
pela vítima, mesmo constando na matéria de origem, decidimos que não o 
divulgaríamos nesse trabalho. 
47	Dandara: Cabelereira, vendedora, mulher trans assassinada em Fortaleza, CE.	
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 Mas a vida permanece em sua força criadora. Dos guetos, das prisões, dos 

espaços heterotópicos, dos coletivos. Da arte, das universidades, dos movimentos 

sociais, da ciência crítica, das vozes e gritos de corpos sensíveis, de uma dimensão da 

sociedade que resiste e insiste na construção de um outro mundo possível onde o 

estético e o ético possam se entrelaçar dirigindo uma ação política, encontramos 

gesticulações políticas de resistência que afirmam o direito a [Trans]Existência. 
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3 [Trans]Existência: gesticulações políticas de resistência. 

O orgulho de ser estranha! 
Tertuliana Lustosa48,on line, 2017. 
 

 A frase da epígrafe deste capítulo foi dita pela estudante de História da Arte da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no evento “Puta Dei”, realizado 

pelo Instituto de Medicina Social (IMS), durante uma apresentação performática em 

que a travesti se despe de suas roupas e seus documentos. Tertuliana (2017) fica nua e 

gradativamente vai expondo documentos relativos à sua trajetória de transição, entre 

eles estão: seu trabalho de cordel, a logo de uma lata de leite – não leite materno ou de 

vaca, mas leite de travesti – leite que é retirado de seus próprios seios, devido ao uso 

de hormônios femininos em seu processo de trânsito. Tertuliana também expõe sua 

certidão de nascimento, e nela sua regionalidade Piauiense, seus cartões de consulta 

ao Hospital Pedro Ernesto, e chama atenção para o caráter patologizante destes 

documentos. Chegando a mostrar também um oficio que diz ser um direito da artista 

ser tratada pelo seu nome social, denunciando um paradoxo, pois no mesmo 

documento ela é tratada pelo nome civil. 

 Tertuliana (2017) está nua, seu nu parece constranger, porém a ela são esses 

paradoxos e processos patologizantes que constrangem, agridem, marginalizam. Sua 

denúncia é explícita, a academia desnuda a questão trans, porém o nu trans 

constrange. A pergunta que a travesti faz ao começar sua performance é: “O que a 

hegemonia pode fazer pela diferença? “ 

 Com essa pergunta, Tertuliana nos convoca a todos, que de determinadas 

maneiras, compomos e estamos inseridos em espaços-tempos hegemônicos. 

Entendemos  também que todos os movimentos de transgressão das hegemonias faz 

aparecer de modo claro  

 A subversão dos corpos, que é proposta pelas pessoas trans, traz em si a marca 

emblemática  do ato artístico, no sentido de proposição de uma nova estética, de 

convocar a  experiência, movimentar a dimensão estética gerando a possibilidade de 

instauração de novos significados. No caso em questão aqui, a retomada do que 

vemos como masculinidades, feminilidades, travestilidade, trânsito. 

 Alvim (2014) traz no pensamento de Merleau-Ponty a redescoberta do mundo 

                                            
48	Tertuliana Lustosa: 19 anos, baiana de Salvador, performer do Coletivo Seus Putos, 
universitária da UERJ, professora de História da Arte no PreparaNem, travesti.	
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a partir da experiência da arte moderna, a proposta de um mergulho na arte como 

campo de experiência, “desbravar os caminhos obscuros da ambiguidade e da 

imprevisibilidade dos fenômenos”(p.70). A autora discute neste trabalho em torno do 

ato artístico e do ato psicoterápico como poéticas da experiência, uma perspectiva 

sobre o percurso da arte moderna e contemporânea, discutindo o trabalho de Lygia 

Clark e Helio Oiticica, dois importantes artistas brasileiros, cujas obras estão 

marcadas por uma implicação do corpo do espectador e por uma intenção de despertar 

a sensibilidade e a criatividade como forma de transformação social. Os trabalhos dos 

dois artistas são parte dos movimentos que fizeram nascer no campo da arte o 

happening e a performance, formas de expressão artística que envolvem a ação 

humana em ato e aproximam as artes plásticas,  o teatro, a dança e a música, 

contribuindo para aproximar ainda mais o espaço da arte do espaço da vida.   

 Nesse sentido, longe de representar uma verdade, o espaço da performance 

coloca em cena , quase sempre de modo provocador, situações que fogem da 

cotidianidade mas que estão indubitavelmente imersas na vida, gerando certa 

ambiguidade e indefinição entre realidade e ficção, possíveis e im-possiveis.   

 A ambiguidade é tema recorrente em muitos autores que se embrenharam na 

temática da travestilidade, ou mesmo da pessoa trans. O trânsito realizado por essas 

pessoas envolve algum caráter de indefinição, o que a performance artística traz como 

possibilidade de experiência da não certeza como possibilidade legítima de existência.  

 Neste capítulo, que tem como objetivo trazer à cena a dimensão dos gestos de 

resistência e afirmação da vida de pessoas trans, partiremos da arte como uma 

primeira dimensão de exercício dessa potência de vida, que se ativa a partir da 

ativação da dimensão sensível que aciona o movimento criador.   

 A ideia que nos orientou foi buscar dimensões da vida que tragam 

possibilidade de tensionamento, pontos de ruptura, que venham da margem, 

movimentos identitários, da sociedade civil, de grupos marcados pela falta de 

representação política, tidos como minorias, sempre tendo em vista os chamados 

“lugares de fala”. Nesse sentido, traremos aqui algumas dimensões que 

compreendemos como potência de resistência frente ao hegemônico, e assim sendo, 

representem ato político de resistência e reivindicação do direito,  afirmação e 

visibilidade da trans-existência. 
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3.1 Transcoreografia e errância. 
Dança Perdida 
Na dança voluptuosa 
Do passo da bailarina, 
A dor do compasso de todas as rimas. 
O segredo está na liberdade do movimento. 
 
ATENÇÃO 
 
Eu não acredito em liberdade, 
muito menos em movimento, 
muito menos em deus, 
nem mesmo em você, ou nele, ou nela. 
 
Às vezes nem em mim mesmo. 
Às vezes sou fomento. 
Às vezes, esquecimento. 
Às vezes volto a ser movimento. 
 
V       T 
 O UP U 
  L         O       E MONSTRA 
                 S 
                    A 
     incrédula 
 
Eu não acredito em mim. 
(Autoria coletiva, 2017, p.17) 
 

 Na poesia de abertura desta sessão a poesia “Dança Perdida”, escrita de 

maneira coletiva por estudantes do curso Transformação, projeto já referenciado neste 

trabalho, os autores parecem trazer na metáfora da dança, a maneira com a qual não 

estão coreografados com o movimento hegemônico. O texto traz figuras como a dor, a 

liberdade, movimento, esquecimento, voluptuosidade e monstruosidade, questões que 

compõem o universo trans e são da ordem do que é vivido, experienciado por essas 

pessoas que têm na abjeção de seus corpos a “dança perdida” do dia-a-dia. A evasão 

escolar, a violência, discriminação, marginalização, são as muitas formas de se perder 

a dança social, a dança por uma existência vista, legitima.  

 André Lepecki49 (2012), em seu ensaio Coreopolítica e coreopolícia, se refere 

à coreografia como “prática política e como enquadramento teórico que mapeia, de 

modo incisivo, performances de mobilidade e mobilização em cenários urbanos de 

contestação.” (p.42). O autor traz a prática artística como ponto de tensionamento 

social que pode chegar a criar “fissuras do urbano”, assim como vimos em Jacques 
                                            
49	André Lepecki: Professor no Departamento de Estudos da Performance na Tisch 
School of the Arts, na NYU.	
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(2012) o movimento de errância.  Lepecki (2012) nos fala da face política que há na 

arte, seu caráter sensível, visível e invisível, que acaba por revelar formas [ou 

fôrmas?] de “coreopoliciamentos sutis que (pre)definem o espaço urbano como 

imagem do consenso neoliberal.” (p.42). O autor recorre a Jacques Rancière50 e 

Giorgio Agamben para traçar a relação entre arte e política, que estariam para esses 

autores entendidas de maneira coconstitutivas. Marca que para Rancière a arte está 

para além de um “regime estético”, estaria no campo do sensível de maneira a ativar 

novas possibilidades de enunciação e percepção, criando novas potências de 

subjetivação. Há nessa maneira de olhar a arte uma aproximação do olhar já 

mencionado de Merleau-Ponty (2011) a respeito da invisibilidade daquilo que é 

profundidade de existência, que está ali, é percebido, mas não exatamente enunciado.  

 Lepecki (2012) vale-se do que Rancière chamou de dissenso, como aquilo que 

une arte e política em um movimento, uma dinâmica que produz frestas nos códigos 

comportamentais de uma determinada sociedade. Já em Agamben, arte e política 

seriam atividades humanas que se ocupam na “abertura de potências”, “A arte é 

inerentemente política, porque é uma atividade que torna inativos, e contempla, os 

hábitos sensoriais e os hábitos gestuais dos seres humanos, e, ao fazê-lo, os abre para 

um novo uso potencial.” (Agamben, apud Lepecki, 2012, p.44). Podemos dizer assim 

que a arte acaba por descentrar os gestos enformados socialmente, e tem exatamente 

aí sua face política, no sentido de criar possibilidade de novas maneiras de 

gesticulação. 

 A dança entra no trabalho de Lepcki (2012) não como metáfora, mas como 

aquilo que irá “teorizar o contexto social [de] onde emerge”, força de mobilização, “A 

dança operaria também como uma epistemologia ativa da política em 

contexto.51”(Lepecki, 2011, p.46). Cita Hewitt52, “o que chamo de ‘coreografia’ não é 

simplesmente um modo de pensar a ordem social: é também uma via para se pensar a 

relação estético-política” (Hewitt, opud Lepecki, 2012, p.46). O ensaio de Lepecki 

traz à tona a maneira com a qual coreografias urbanas são lançadas e manipulam 

corpos diante da relação com o urbano e com o outro, ou seja, com a política. Na 
                                            
50	Jacques Rancière: filósofo francês, professor da European Graduate Schoolde Saas-
Fee e professor emérito da Universidade Paris VIII (Vincennes-Saint-Denis). Seu 
trabalho se concentra sobretudo nas áreas de estética e política. 
51	Grifos do autor.	
52	Andrew Hewitt: é professor de línguas germânicas e literatura comparada na 
Universidade da Califórnia, Los Angeles. 	
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poesia que abre essa sessão, o coletivo transformação, se refere àqueles que não são 

convidados a dançar, que por não terem em seus corpos gesticulações do que é “pre-

definido” como coreografado, não possuem direito ao “baile”. 

Obviamente, todas essas imagens que a mídia global produz, 
reproduz e faz circular são já coreografadas pela câmera e por um 
aparato de representação midiático que, em si mesmo, já é produtor 
e reprodutor de certa imagem do que é fazer política e manifestar 
dissenso no espaço urbano. (LEPECKI, 2012, p.50) 

 

 Mais uma vez nos deparamos com a questão de imagens midiáticas que 

produziriam uma certa ordem, que poderiam ser compreendidas do ponto de vista da 

análise de Lepecki (2012),  com uma coreografia do espaço. A figura da polícia entra 

como a que delimita as possibilidades desse bailar, que em um movimento ambíguo 

“entre a sua função de fazer cumprir a lei e, a sua capacidade para a sua suspensão 

arbitrária; uma figura cujo espetáculo cinético é de chamar para si o monopólio sobre 

a determinação do que, no urbano, constitui um espaço de circulação.” (Lepecki, 

2012, p51). O autor traz em seu ensaio alguns exemplos de como de alguma maneira 

a presença da polícia faz com que o urbano ganhe uma coreografia clara dos espaços 

que podem ser utilizados, e da maneira com a qual se pode espacializar, dançar, 

nesses espaços.  

 Trarei também aqui um exemplo, que se distingue dos de Lepecki, mas que 

gira ao redor da mesma ambiguidade já sinalizada pelo autor: a artista trans Rosa 

Luz53, fez uma performance na rodoviária de Brasília, em seu horário de maior 

movimento, a atriz fica sem camisa no meio da escadaria do local, exibindo seu corpo 

que foge à norma: um corpo biológico de homem, com seios femininos construídos, à 

mostra, gerando impacto nos transeuntes que manifestam expressões que variam entre 

ofensas constrangedoras e palavras de apoio.  

 O objetivo de Rosa era discutir gênero, transfobia, liberdades individuais e a 

fronteira que surge no que se refere a corpos nus e gênero. Rosa declara: “Foi um 

momento de troca. Eu me senti ótima no final, fui abraçar minhas amigas e é tudo 

nosso. Se o nosso corpo é uma falha no sistema, vamos usar nosso corpo para apontar 

essas falhas.” (Rosa, apud LUCON, 2016). Fica claro na fala da artista o caráter de 

subversão provocativa que ela pretendia com sua arte, criando descentramentos e 

produzindo discursos, reflexões, etc.  

                                            
53 Rosa Luz: Mulher trans, artista e performer do Distrito Federal.  



83 
 

Achei que poderia acabar na delegacia. Se me prendessem, estariam 
me reconhecendo como mulher (homens podem ficar sem camisa 
publicamente sem problemas). Mas como você me reconhece como 
mulher, se o Estado não me reconhece dessa forma? É uma 
contradição. (ROSA apud LUCON, online, 2016) 
 

 Rosa denuncia também o paradoxo normativo; corria o risco de ser presa, mas 

caso isso ocorresse seria uma maneira da instituição polícia afirmar Rosa como 

mulher. Para a levarem presa teriam que partir do pressuposto que ela é, sim, uma 

mulher e seu ato de estar sem camisa estaria agindo contra as normas legais que 

dizem respeito a seios femininos desnudos como um atentado ao pudor. Mas sendo 

Rosa legalmente homem, o que constava em seus documentos, sua participação no 

espaço do mundo a permite ficar sem camisa em espaços públicos. A polícia nesse 

caso se perde em sua própria coreografia e se vê rendida a permitir que Rosa se 

expresse de maneira artística com seu corpo feminino. A performance de Rosa nos 

remete a prática política de Indianara Sirqueira54, mulher trans, que desnuda os seios 

em seu cotidiano na cidade e em muitas ocasiões fora presa (feministacansada, 

online).   

 E assim pessoas trans vão especializando sua existência, buscando pontos de 

ruptura do sistema hegemônico, lugares em que suas gesticulações não tenham como 

serem negadas, criando novas coreografias. A maneira com a qual a sociedade 

percebe e dança a coreografia denunciada por Lepecki (2012), “demonstra como o 

policiamento enquanto coreografia do fluxo do cidadão é algo profundamente 

arraigado, entranhado e que forma e deforma o espaço do urbano” (p.52). Nitidamente 

temos um espaço urbano destinado a um recorte de classe, a um recorte de gênero, a 

um recorte de existência. E é a errância desses corpos vistos como deformados, 

abjetos, indecorosos, que vai abrindo novas possibilidades de circulação e de 

resistência. 

 Tanto na coreopolítica de Lepecki (2012) quanto na errância de Jacques 

(2012), podemos perceber que há uma tentativa de exclusão através do recorte 

arquitetônico que o urbano apresenta. Marcando onde é transitável e onde não o é, 

espaços habitáveis ou não, a coreografia pré desenhada marca o caminho que permite 

a passagem da maioria. Porém os dissidentes, aqueles que habitam os guetos, as 

                                            
54 Indianara Siqueira: mulher trans, prostituta, vereadora suplente no estado do Rio de 
Janeiro, idealizadora do cursinho popular Prepara Nem, curso preparatório para o 
Enem direcionado a população trans.  
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margens, os lugares inabitáveis, transitam e conhecem um outro lado do urbano, as 

ruelas, as pedras colocadas embaixo dos viadutos, as marginais das rodovias, os 

bancos de praças divididos ao meio para que mendigos não durmam ali, entre tantos 

outros lugares. São esses lugares que vão sendo ocupados por aqueles que não 

transitam no meio, mas que são os que produzem movimentos de errância e vão 

redesenhando os caminhos urbanos e os caminhos possíveis da vida.   

3.2 Transrevolução: “artivismo” dissidente e protagonismo. 
É bonita a força de cada um desses trabalhos, o discurso, a 
representatividade, a união, a parceria. Quando existe espaço 
para que esses encontros aconteçam, tudo fica mais forte. Ser 
contemporânea das pessoas citadas e ter a experiência de outras 
que não estão aí, mas que fizeram muito com sua força política e 
musical, é engrandecedor. Quanto mais chegarmos a lugares que 
nunca chegamos, mais serão lugares importantes, porque 
socialmente somos excluídas de muitos desses postos de 
representação. Levar nossas vozes para palcos e embates 
políticos é um bem danado porque outras pessoas que não 
chegaram ali se sentem representadas no nosso discurso. Não 
podemos falar por todo mundo, mas quando fazemos por nós  
acho que nos aproximamos disso. (LINIKER, apud COLLING 
2017, p.33) 
 
 

 A frase da artista Liniker55 (apud Colling, 2017) faz parte do dossiê da Revista 

Cult edição 226, em que o tema abordado é o que Leandro Colling56 (2017) chama de 

“artivismo das dissidências sexuais e de gênero”, o dossiê trazido nesta edição da 

revista é composto por vários textos de diferentes profissionais e acadêmicos que 

buscam analisar o cenário contemporâneo em que a arte, e principalmente a arte 

queer57 surge com a emergência de se fazerem ouvir, ver, existir. Para Colling (2017) 

um dos principais motivos dessa emergência se dá diante do crescimento do 

conservadorismo fundamentalista, que tem nos temas da sexualidade e de gênero seu 

principal foco de crítica. O que a revista busca é retratar o quanto “arte e ativismo 

andam de mãos dadas na construção da politização da abjeção e de uma crítica ao 

                                            
55 Liniker: é vocalista da banda Liniker e os Caramelows. Também compõe e canta 
músicas de gênero soul e black music. 
56 Leandro Collling: possui graduação em Comunicação Social pela Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (1996), mestrado (2000) e doutorado (2006) em Comunicação 
e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia. 
57  Arte Queer: é um movimento artístico não oficializado, que ganhou força 
nos Estados Unidos e na Europa a partir da década de 1980. Suas criações abordam, 
de forma direta ou indireta, questões relacionadas à homossexualidade, com ligações 
à arte erótica, à arte conceitual e à arte contextual. 
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enquadramento normativo dos gêneros e das sexualidades.” (Sant’ana58, 2017, p.23). 

Nesse cenário a arte surge de maneira a afirmar narrativas, legitimar falas, fazendo 

visível tudo aquilo que a norma tenta invisibilizar, empurrando para margem, ou até 

aniquilando.  

 Estamos trazendo aqui a ideia de performance artística como potência de 

abertura, de quebra de sentidos para retomada, atualização e transcendência, partindo 

das performances trans, nos vários campos da arte. Nessa perspectiva podemos pensar 

a performance de gêneros, para além da dicotomia, gêneros que desenlaçam a 

expressão masculino/feminino, para a singularização e multiplicidade da experiência 

de gênero vivida para cada ser, abrindo possibilidades de masculinidades, 

feminilidades, travestilidades, trânsito. É essa experiência no mundo, esse encontro 

com as coisas, com o outro, com aquilo que me afeta, me interroga, e que é sempre 

provisório, já que está sempre passível de ser retomado e atualizado por novas 

experiências, que produz em mim ranhuras e me faz possível revolver o que já foi 

sedimentado. É nesse descentramento que a performance artística funciona como 

campo de abertura, na sua força de provocação, que abre novos caminhos a serem 

transitados, novas coreografias, novas possibilidades de errância.  

 Na performance de Tertuliana (2017) na UERJ, seu nu real traça um fio 

intencional em direção a processos que a despem cotidianamente, de maneira 

simbólica. Para o filósofo Merleau-Ponty (2011) o mundo não é algo que eu penso, 

antes disto, eu o experiencio de maneira pré-reflexiva, o mundo é aquilo que vivo, é 

campo de experiência, sendo assim, a noção fenomenológica de intencionalidade se 

refere a essa maneira de operamos o estar-no-mundo, o vivenciando 

intencionalmente. Alvim (2014) traz a ideia de que neste campo de experiência sendo 

o sujeito aquele que opera mundo, e é também um objeto cultural no mundo, tendo 

assim “um status privilegiado – é sujeito e objeto, sentiente e sensível, vidente e 

visível. A obra de arte é expressão viva do entrelaçamento de homem e mundo e 

veículo de passagem do visível ao invisível. A ação criadora é a protagonista da 

visibilidade.”59 (p.68). Podemos assim dizer que é na subversão desses corpos, que 

vão se construindo, se apresentado de maneiras diversas, e que se fazem ser vistos 

através da arte que há um protagonismo da criação de si, a pessoa trans grita sua 

                                            
58 Tiago Sant’ana: fotógrafo, atua desde 1989, desenvolvendo ensaios pelo Brasil e 
América Latina.  
59	Grifos nossos.	
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transição e se faz ver em sua ação criadora de novas corporalidades.  

 A respeito da performance de Tertuliana (2017), Jane Russo60 & Sérgio 

Carrara61 (2017) , docentes do Instituto de Medicina Social (IMS), constroem a 

seguinte narrativa: 
O gesto de Tertuliana não valeria de nada se só provocasse risos 
nervosos, rumores, rubores; se apenas motivasse o escândalo ou o 
loquaz silêncio do arquear desaprovador de sobrancelhas. Ele 
demanda muito mais de nós. Exige, sobretudo, uma profunda 
reflexão sobre nossas práticas de pesquisa, nossos conceitos e 
nossos preconceitos; e no âmbito do UERJ Resiste, nossas formas 
de resistir.  (RUSSO & CARRARA, online, 2017) 

 

 Fica clara a importância da ocupação dos espaços acadêmicos pela 

provocação, pelos descentramentos, para que a produção acadêmica possa interrogar-

se, refletir sobre sua prática e buscar sentidos para a sua produção de saber, retomada 

e possibilidade de novas aberturas instituintes. Tanto em Alvim (2014), quanto em 

Russo & Carrara (2017), nos é apresentada a importância do contato com o saber da 

experiência vivida somado ao saber acadêmico para que não se reproduza a exclusão, 

produzindo ressonâncias, ressignificações que provoquem mudança, transformação.  

 Outra performance artística que trazemos aqui fala do tema da violência e 

aniquilamento como mote. Na peça Gisberta 62 ,(2017) o ator cisgênero, Luis 

Lobianco63, encena o texto de Rafael Souza-Ribeiro64, trazendo uma narrativa em que 

                                            
60 Jane Russo: Graduada em psicologia pela PUC-Rio e doutora em antropologia 
social pelo Museu Nacional/UFRJ, deu aulas no curso de psicologia da Universidade 
Santa Úrsula e no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Atualmente é professora do 
Instituto de Medicina Social da UERJ. 
61 Sérgio Carrara: Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de 
Campinas (1982), mestrado (1987) e doutorado (1995) em Antropologia Social pelo Museu 
Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Associado da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, onde desenvolve pesquisas na área da Antropologia do Corpo e da 
Saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: sexualidade, gênero, homossexualidade, 
direitos humanos e violência. É editor da Revista Sexualidade, Saúde e Sociedade. Atualmente 
é pesquisador do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos - 
CLAM/IMS//UERJ e do Laboratório Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e 
Direitos - LIDIS/UERJ. 
62  Gisberta: Mulher trans, atriz e performer.  Gisberta foi agredida e violada 
sistematicamente por 14 adolescentes durante dias e seu corpo foi encontrado no 
fundo de um poço; de lá pra cá, Portugal passou a ser 'um dos países mais avançados 
do mundo no tratamento à igualdade de gênero'. 
63  Luis Lobianco: ator e comediante brasileiro. É conhecido pelo trabalho 
na internet em diversos papéis na produtora Porta dos Fundos. Atualmente Lobianco 
está em turnê com a peça Gisberta pelo país. 
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o humor se mistura a gritos roucos e fortes, humilhações e recordações de carinho e 

amor, a história da travesti assassinada em um processo lento, cruel e doloroso, vai 

sendo tecida com carinho e respeito. O texto traz na lembrança de familiares, amigos 

e documentos da época, o trânsito de Gisberta, a infância comum a tantos outros que 

não estão em conformidade com o que é esperado, coreografado socialmente. Os 

questionamentos, a tentativa de patologização, a deslegitimação, não só de seu corpo, 

mas também de seu discurso, de seu desejo, de sua identidade, de seu direito de ser, 

até chegar ao seu assassinato. Gisberta foi morta em um processo que durou dias, foi 

surrada e abusada, seus assassinos se encontravam todas as tardes no prédio 

abandonado em que Gisberta se fixou, no início levavam comida e conversavam com 

a travesti, com o tempo outros garotos foram se juntando ao grupo e os encontros 

eram para espancar Gisberta. No julgamento descreveram a dinâmica como um ato 

grupal, como se fosse um jogo coletivo, “ninguém mandava em ninguém”, diziam, e 

assim foram ceifando o que ainda restava de vida no corpo já estigmatizado 

socialmente e debilitado pelo HIV.  

 Na performance de Lobianco vivemos o amor da família, a admiração dos 

amigos, a crueldade de seus assassinos, a encenação gera todo tipo de emoção. No 

teatro Dulcina podemos ouvir durante a apresentação as risadas com as piadas que 

homossexuais ouvem a vida inteira, e também com o deboche clássico presente na 

comunicação da população LGBTQI65 quando usam o dialeto do Pajubá66. Conforme 

a trama vai se desenrolando, o som que se mistura na plateia se confunde, horas de 

silêncio profundo e ensurdecedor, um choro abafado em narizes que “fungam”, 

respirações descompassadas, tosse, suspiro, a plateia parece acompanhar a dor 

transmitida pela personagem. Ao fim, ela é aplaudida de pé por muitos minutos, as 

palmas são fortes, de estampidos que tomam toda a sala, eu diria que são palmas para 

o ator, o roteirista, os músicos que o acompanham a peça inteira  e principalmente 

                                                                                                                             
64 Rafael Souza-Ribeiro: Possui graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela 
Universidade Candido Mendes(2015). Tem experiência na área de Artes, com ênfase em 
Comunicação e Cultura. Autor do texto Gisberta. 
65  LGBTQI, sigla que identifica o movimento político de Lésbicas, Gays, 
Transgêneros, Queer e Intersexo.  
66  Pajubá é o nome da linguagem popular constituída da inserção em língua 
portuguesa de numerosas palavras e expressões provenientes de línguas africanas 
ocidentais, muito usado pelo chamado povo do santo, praticantes de religiões afro-
brasileiras como candomblé e umbanda, e também por mulheres transsexuais e pela 
comunidade LGBT.	
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para Gisberta, a travesti guerreira que suportou uma vida dura e semanas de tortura. 

 Podemos perceber que há na performance desses artistas a marca do trânsito, a 

errância de seus estilos, de suas formas de narrativa, de uma estética que se apresenta 

nas mais variadas formas, apresentando ao público, em maioria normativo,  aquilo 

que não faz parte do hegemônico, seja na temática da violência, da relação com a 

desconstrução e construção corporal, relacionamento, amor, existência, margem, mas 

que estão sempre abrindo espaços para (r)existência para além do que é midiático, 

normativo, objeto de consumo. 
Entendemos que as produções musicais dissidentes deste tempo 
provocam exatamente isso: invadem e apropriam-se coletivamente 
desse lugar do fazer musical, constroem novas experiências porque 
são outras narrativas: são narrativas da ‘bixistranha, ensandecida’ 
ativadas no desvio dos corpos, dos gêneros e das sexualidades, 
visibilizando outros possíveis. Outros afetos, outros desejos, outros 
corpos, outros fluxos. (GUIMARÃES & BRAGA, 2017, p.28) 

 

 Guimarães 67  e Braga 68  (2017), estão se referindo ao cenário musical 

contemporâneo, aqui, podemos ir além, uma vez que tivemos aqui exemplos de 

muitas performances, Tertuliana (2017) no espaço acadêmico e divulgado para o  

mundo pelo veículo da internet, Rosa (2016) e a exposição de seu corpo em trânsito 

em um espaço púbico de Brasília – DF, a cantora Liniker (2017) e sua música, o 

teatro de Lobianco (2017) e a denúncia da violência e intolerância, as tantas poesias,  

narrativas, biografias, dentre tantas outras formas de arte subversiva que marcam a 

existência de uma identidade “caleidoscópica” como afirma Luma Nogueira de 

Andrade 69(2016, p.1476), a autora sinaliza em seu trabalho que “Existem travestis de 

todos os sexos, gêneros e sexualidades” (p.1488) e essa multiplicidade aparece 

também na arte, sendo muitas as formas de provocar a visibilidade desses errantes 

dissidentes. 
                                            
67 Rafael Guimarães: Um dos autores do texto Vidobras Dissidentes na música pop 
brasileira.   
68 Cleber Braga: Um dos autores do texto Vidobras Dissidentes na música pop 
brasileira.   
69 Luma Nogueira de Andrade: Professora Adjunta DE da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB atua no Mestrado (MASTS) e graduação 
( IHL). Possui Graduação em Licenciatura em Ciências pela Universidade Estadual do Ceará - 
UECE; pós-graduação em gestão e avaliação da educação (UFJF); Mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 
(UERN) em Meio Ambiente e Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará 
(UFC).  
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3.3 Psicologia errante: lugar de trânsito, lugar de fala, lugar de escuta, de 
aberturas e desvios. 

Profissionais da Psicologia, em suas práticas profissionais, 
precisam reconhecer e legitimar a autodeterminação das 
pessoas transexuais e travestis em relação às suas identidades 
de gênero. (CFP, online, 2017) 

 

 Nessa última sessão surge o meu lugar de fala, como psicóloga e Gestalt-

terapeuta, trago aqui o trânsito da psicologia e seu espaço de articulação com essa 

discussão.  A epígrafe que abre essa sessão faz parte de uma matéria no site do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) a respeito da regulamentação da atuação desta 

categoria relacionada a travestis e transexuais. O novo texto foi votado na última 

Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças (Apaf) de 17 de dezembro 

de 2017. A resolução determina uma prática profissional que reconheça e legitime as 

autodeterminações de identidades trans, é categórica em relação a impossibilidade do 

uso de instrumentos e/ou técnicas que poderão vir a reforçar preconceitos, 

discriminação, transfobia, ou qualquer ato de violência contra pessoas trans, segundo 

o site do Conselho.  
A resolução também afirma que psicólogas e psicólogos, no 
exercício profissional, não poderão se pronunciar de modo a 
legitimar e reforçar o preconceito em relação às pessoas transexuais 
e travestis. Também não poderão propor, realizar ou colaborar com 
eventos ou serviços que busquem terapias conversivas, reversivas, 
de readequação ou de reorientação de gênero das pessoas 
transexuais e travestis. (CFP, 2017, online) 
 

 Ainda de acordo com o site do CFP, a nova resolução leva em conta o Art. 5º 

da Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garantem a 

igualdade no que diz respeito a dignidade e direitos básicos, como liberdade e 

segurança. A notícia da nova resolução surge em um momento delicado,  logo após o 

movimento de um grupo minoritário de psicólogos que buscou junto a justiça a 

permissão para a chamada “reversão de orientação sexual”, a noticiada “cura gay”.  O 

CFP junto a organizações não governamentais e a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), recorreu da liminar e a resolução nº001/99 se mantêm em vigor, garantindo 

um exercício profissional livre de achismos e baseada em estudos científicos de 

abrangência mundial (Eugênia, 2017, online).   
Os representantes do CFP destacaram que a homossexualidade não 
é considerada patologia, segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) – entendimento reconhecimento internacionalmente. 
Também alertaram que as terapias de reversão sexual não têm 
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resolutividade, como apontam estudos feitos pelas comunidades 
científicas nacional e internacional, além de provocarem sequelas e 
agravos ao sofrimento psíquico. (CFP, 2017, online) 

  
  Estamos vivendo tempos em que forças conservadoras e fundamentalistas 

buscam nas diversas áreas, brechas para reforçar práticas que endossem a dicotomia, 

mesmo que essas práticas recorram a violência e aniquilamento da diferença em nome 

da não mudança. Dentre os muitos caminhos que podemos tomar para defender o 

direito ao trânsito, à errância,  ao poder criar a própria coreografia e  transgredi-la a 

qualquer momento, exercendo a liberdade e o direito a existência, qual o lugar da 

psicologia?  

 Partindo da ideia essencial da clínica como espaço de escuta,  podemos pensar 

aqui de que tipo de escuta a psicologia se ocupa. Entendemos  que uma psicologia que 

esteja a serviço das pessoas, da liberdade de ser e exercer sua diferença, não pode ter 

em seu horizonte a cura e a doença. Nesse sentido é que entendemos a clínica não no 

sentido médico tradicional inspirado na etimologia de clínica como debruçar-se sobre 

o leito do doente, como aquela que escuta para curar, como dito na introdução deste 

trabalho, mas no sentido de clínica como clinamen, desvio (Alvim, 2012). Propomos 

aqui pensar uma clínica como desvio do que foi chamado por Jacques (2012) de 

“expropriação da experiência” (p.19), desvio do sistema de analgesia que o controle 

de corpos instituído pelo poder hegemônico nos impõe. Uma psicologia que lute 

dentro da própria classe para garantir a força de seu conselho profissional contra 

atitudes discriminatórias. Iremos aqui ressaltar a face política da psicologia, de 

transformação e compromisso social, uma vez que há no trabalho da psicologia um 

caráter de transformação, exercido a partir de uma ética da alteridade e de uma clínica 

que se funda no que é humano,  na legitimação da diferença e dos muitos espaços de 

existência, implicada no mundo na situação contemporânea.  

 Alvim e Castro (2015), ao propor no campo da clínica fenomenológica uma 

clínica de situações contemporâneas compreendem que para pensar a psicologia numa 

perspectiva mais ampla, que ultrapasse o psiquismo somente, e chegue a uma melhor 

compreensão dos processos de subjetivação, precisamos nos ater à complexidade do 

movimento que há nas relações que se apresentam no “sócio-histórico-político-

econômico” (Alvim & Castro, 2015, p.36) 
Pensar numa situação contemporânea implica essencialmente em 
um movimento permanente de distanciamento e atenção crítica para 
o mundo em suas diversas dimensões (Político-ideológica, 
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econômica, tecnológica, cultural), suas transformações e 
repercussões na vida, na história, na sociedade – e nos processos de 
subjetivação. Desenvolver uma atenção para todas essas dimensões 
é tarefa que exige um diálogo interdisciplinar, uma visão sobre a 
complexidade das situações que não as reduza a uma única 
disciplina, a um setor, a um ator. Urge uma visão interdisciplinar 
que ultrapasse a visão fragmentada das especializações. (ALVIM & 
CASTRO, 2015, p.35) 

 Diante de uma existência solitária, que não encontra espaço para falar de si em 

uma sociedade marcada pela hegemonia heteronormativa, a pessoa trans vai sendo 

marginalizada, monstrificada. Há uma tentativa de normatização de seu trânsito 

corporal: por vezes lhe é negado seu transitar urbano, sem acesso a educação, em 

muitos casos são expulsas de ambiente familiar, fazendo com que fiquem restringidas 

à guetos, há vivencia de solidão e desconfirmação de si, nos mais variados campos. 

Vimos que esses espaços estão sendo abertos, desbravados, a arte, o ativismo, a 

valorização do lugar de fala, vem abrindo clarões na mata fechada da selva 

contemporânea.  

 Fazer oposição às forças conservadoras, dar espaço para que haja múltiplas 

possibilidades de errância, em que a voz das pessoas trans tenham ouvidos atentos 

como receptores, para reconhecerem a sua experiência, assim como coibir práticas 

que subjuguem qualquer forma de existência. É parte do papel político-social, não só 

da psicologia, mas de um conjunto de saberes que dão legitimidade ao que é visto 

como ciência. De acordo com Alvim & Castro (2015), diante a complexidade do 

contemporâneo é “inexorável buscar uma perspectiva interdisciplinar” (p.36), de 

maneira a sanar a fragmentação que a especialização traz consigo, para esses autores a 

resposta estaria exatamente na “retomada das relações” (p.35). O que pode ser 

traduzido como um “movimento de diálogo intersubjetivo com outros campos” (p.37) 

que tem como foco as questões sociais em sua complexidade, e assim assumindo “a 

perspectiva da historicidade e do movimento, optamos por lidar com um pensamento 

que acolhe a ambiguidade e a incerteza.” (p.37). 

 No âmbito clínico, os autores afirmam que uma clínica de situações 

contemporâneas é “aquela que faz oposição ao assujeitamento e enfatiza a liberdade 

como poder instituinte e que, para ser coerente com esses pressupostos, deve partir de 

uma proposta de engajamento que seja, ao mesmo tempo, implicação e 

distanciamento.” (p.43). Eles assinalam distanciamento como algo necessário no 

sentido de termos um olhar mais amplo da situação, de maneira a ter ações que 

promovam de fato a transformação, distanciar é importante para que não nos 
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ceguemos em nossos saberes, dando espaço para todos os saberes que se apresentam 

em e na situação, incluindo o “saber da experiência” preconizado pela Gestalt-Terapia 

(Alvim, 2014c, p.13). 

 
Como abordagem da psicologia que se diferencia por conceber o eu 
(self) como contato, movimento criador diante da experiência da 
novidade do mundo e do outro, a Gestalt-terapia compreende a 
existência como um fluxo contínuo de transformação e crescimento, 
dado a partir do contato no campo organismo/ambiente. (ALVIM, 
2014c, p.13) 

 

 

 Ao assumir um lugar de luta e reconhecimento das (auto)identidades a 

psicologia assume também um lugar de ator na abertura de espaço do protagonismo 

de pessoas trans, a respeito de falarem de si, de suas vivências e necessidades. Assim 

como ponto de apoio e força nas lutas para que esses espaços sejam não só garantidos 

como preservados, que a violência seja combatida, e que seus movimentos de errância 

corporal, trânsito e espaço de existência sejam legitimados. Seja no atendimento 

clínico, contribuindo para construção do suporte frente a hostilidade social, por 

exemplo, seja na educação, combatendo movimentos como o  “escola sem partido”, 

projeto de lei que proíbe professores de tocar em temáticas sócio-politicas, 

pasteurizando o ensino de maneira que a possibilidade do debate e da diferença ficam 

ameaçadas; entre tantos outros exemplos de possíveis atuações do psicólogo como 

agente político de promoção da ética e acolhimento da diferença como parte potente 

da criação humana. 

 A psicologia aqui não está sendo colocada como uma resposta às questões que 

permeiam o transitar, ou mesmo a violência que se abate sobre essas pessoas, mas 

como o lugar de onde falamos, a visão de mundo e de pessoa da qual nos 

referenciamos. Como bem descrito por Juliano (1999), ao ter como abordagem a 

Gestalt-terapia, ela nos surge não somente como uma espécie de ferramenta de 

trabalho, mas como “postura diante da vida” e a complexidade de tudo que gira ao 

redor do humano e sua liberdade de Ser, como no “eu posso” de Merleau-Ponty. 

Dessa maneira, temos um compromisso ético de nos mantermos abertos e em 

movimento de validar sempre as muitas possibilidade de expressão daquilo que é Ser. 
Dado o caráter complexo, intersubjetivo e histórico da situação, 
coloca-se para nós, em nossa tarefa de pesquisadores, o desafio de 
construir um caminho que se desvie tanto de um idealismo que 
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compreenda a realidade social como abstração colocada diante do 
sujeito quanto de um conservadorismo cientificista que objetiva e 
eterniza a realidade social. (ALVIM & CASTRO, 2015, p.36) 
 
 

 Podemos trazer aqui com um exemplo concreto de prática política da 

psicologia nesse campo, o Projeto Diversidade Sexual na Escola realizado pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em que atividades eram 

desempenhadas com objetivo de formar e sensibilizar profissionais da rede pública e 

também estudantes da educação básica, assim como, desenvolver material de 

orientação para educadores. Dentro da realidade do projeto, foi realizado o curso de 

extensão Identidade de Gênero e Diversidade Sexual na Escola, que gerou a 

construção do livro Diversidade sexual e de Gênero na escola: educação, cultura, 

violência e ética. (Bortoline, 2008). O livro reúne uma série de textos produzidos 

pelos professores do curso, a partir de suas práticas e experiência de ensino e 

aprendizagem no projeto. Dentre os temas abordados encontramos: relações de 

gênero, diversidade sexual, bullying, inclusão, violência, homofobia, ética, etc. Em 

cada texto a experiência da violência arraigada culturalmente, e a forma naturalizada 

com a qual a agressão surge nos dá sinais da importância de trabalhos voltados para a  

educação. Principalmente por entendermos a escola como uma multiplicadora 

cultural, é de suma importância que ações sejam realizadas nesse ambiente, não só 

promovendo maior avanço nas questões de inclusão e direitos humanos, como 

também na tentativa de frear a repetição de práticas que reforçam a evasão escolar e a 

exclusão social de determinados grupos, principalmente aqueles que tem como 

estandarte a diferença marcada em seus corpos, como as pessoas trans. 

 A produção acadêmica, educacional e política da psicologia somada a outras 

diversas áreas reforçando a retomada das relações, em direção a desconstrução de pré-

conceitos e atuação profissional que possam reforçar o quadro de sofrimento precisa 

estar entre as prioridades de uma classe profissional que se ocupa do acolhimento do 

outro em nome da saúde, bem-estar e pleno desenvolvimento das potencialidades 

humanas.     

 Buscamos trabalhar nesse último capítulo os muitos possíveis que emergem 

quando buscamos a abertura de espaço para existência. Trouxemos aqui a arte, a 

errância, a psicologia, tanto na clínica como na educação, de maneira a criar 

possibilidades que não se fecham, que não são as únicas, mas que têm em si a 
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potência de abertura de espaços e questionamento que implicam no direito a diferença 

e estão em direta ligação com a construção de caminhos desviantes.  
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Considerações finais 
Meu nome 
 
Meu nome é um rio. 
 
Ela flui 
muda 
ela trans 
forma 
 
forma maleável 
ela 
adaptável 
rio de água potável 
jogue-se 
espere 
talvez não seja  
viável 
(EKANT70, 2017, p.54) 
 

 

 Como considerar final aquilo que está tão no começo? O que está em plena 

transformação, em ação, em transrevolução? Em minha errância nessa pesquisa 

muitas foram as faces que se apresentaram como possibilidade de texto, do tema aos 

objetivos, o texto teve vida própria e se fez para fora de todo enquadre que porventura 

tentávamos o colocar.    

 Tivemos um movimento errante também em nosso objetivo, o que nasceu com 

objetivo de pensar as práticas psicológicas e o acolhimento e ressonância da 

diferença, entra em outro patamar, a pesquisa teve seu direcionamento voltado para as 

relações de alteridade, e o corpo na analogia feita entre o movimento de errância, 

como uma maneira encarnada de se viver o espaço urbano. Errância corporal como 

ato político de contra-hegemonia e abertura de possíveis.  

 Quando finalmente nos rendemos ao incomensurável do que o próprio texto 

acabava por ditar, assim se configurou minha errância por essa pesquisa, transitória, 

errática, tomando caminhos inevitáveis. Tentamos trazer aqui um olhar que percorreu 

gênero como algo que pode ser percorrido no corpo, vivenciado a cada possibilidade 

de construção corporal, a escultura feita de silicone, criando bundas, peitos, 

bochechas, o hormônio que estimula a cintura afinada, o quadril largo, a barba 

crescendo, o pescoço ficando mais grosso, enfim, tantas são as formas que vão sendo 

                                            
70	Lucifer Ekant: Um dos autores da obra Antologia Trans: 30 poemas trans, travestis 
e não-binários. 
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construídas no percorrer de se buscar em si.  

 

 Passamos nesse trabalho pelas construções sociais que parecem dar um tipo de 

segurança, fincada na norma que não muda, que não surpreende, que não nos cobra 

atualização. Um normativo que tem na segurança um dispositivo essencial para se 

manter os mecanismos de controle ativos sobre os corpos. Fizemos um contraponto 

paralelo com a possibilidade transgressora que há na potência de nos encontrarmos 

com o outro não somente na semelhança, mas também na abertura para o que temos 

de diferente, produzindo movimento, uma ação corporal de ser-no-mundo, criando 

uma espécie de avesso daquilo que nos normatiza para possibilitar o descentramento e 

a atualização. Para isso, precisamos permitir que o antigo “morra”, para que a 

atualização se faça e o novo surja como gesticulação do que somos após o desvio. 

 Essa morte metafórica do normatizado apareceu no capítulo dois como aquilo 

que ameaça e faz com que a sociedade docilizada reaja de maneira a deslegitimar, 

excluir, negar que haja uma outra possibilidade de existência para além da que é 

normativo. 

 O que nos fez ter também um encontro duro com o sofrimento, com a dor, 

com a exclusão, com o descaso, com a deslegitimação, a cada leitura, a cada relato 

encontrávamos os traços árduos da violência, da agressão, da busca por 

deslegitimação, da patologização. Afinal, aquele que não se normatiza  é empurrado 

para fora do rol dos “normais” para recair na instituição doença. Nos ficou fortemente 

marcada a experiência de inadequação de pessoas trans, no momento em que 

percebem vivenciarem seus corpos de uma maneira dissonante do que é esperado. Aí 

ocorre uma ruptura que não se passa no campo abstrato das forças hegemônicas como 

uma estratégia de poder, mas concretamente em suas vivencias, em seus corpos, nos 

gritos de “maria-homem” que Nery ouviu, nas risadas que Moira tenta não ver, no 

estupro que Lessa suportou, na morte de Gisberta, sozinha em um prédio abandonado 

num outro país, na agonia de Dandara gravada em celular e mostrada ao mundo. 

 Não irei aqui monstrificar esses agressores, o nível de crueldade com que 

agem essas pessoas nos lança na  tentação de lhes olhar como fora do rol dos 

humanos, mas assim, estaríamos aqui abrindo outra possibilidade para a 

desumanização e funcionando na mesma lógica dos que monstrificam pessoas trans. 

Poderíamos pensar esses agressores como autômatos (Alvim, 2015), seres que se 

dessensibilizaram e que quando se deparam com a legitimidade da diferença 
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encarnada precisam aniquila-la. Sem possibilidade de transformação de si próprios.    

 De acordo com Franklin Leopoldo Silva “Transformamos a nós mesmos 

quando interrogamos o que está fora de nós”, é assim que me percebo ao fim dessa 

etapa da pesquisa, interrogada sobre quantas são as possibilidades de reinvenção do 

que é humano. Já sabendo que não há possibilidade de resposta fechada a tal 

pergunta, uma vez que infinitas são as potências de reinvenção. As habitualidades 

corporais se sedimentam em nós, mas o corpo, quando em ação no mundo, se abre a 

atualização, sendo nesse movimento do corpo próprio, que se faz e refaz, como em 

eterno percorrer-se, transitar-se.  

 Chegamos ao fim desse trabalho com mais abertura que fechamento, com a 

arte como lugar de re-coreografar a vida, exploração de novos espaços de existência e 

criação. Aparecendo aí a psicologia como uma das muitas possibilidades de 

acolhimento da diferença e ressonância de seu lugar de legitimação.  

 A pesquisa nos trouxe a abertura de dicotomias, a ruptura das verdades 

universais, a probabilidade desviante a qual a existência parece sempre nos trazer, 

mesmo que isso nos custe o aniquilamento. 

 Ainda há muito o que ser dito a respeito do universo de gênero em trânsito, 

principalmente no que tange o rompimento com as dicotomias, para se chegar ao 

infinito da dialética. Como o campo da natureza e da cultura, que tocamos brevemente 

nesta pesquisa, mas acreditamos ainda ser uma discussão importante para novas 

reflexões, assim como uma discussão mais aprofundada no que tange normal e 

patológico, como ferramenta de deslegitimação daquilo que desvia do normativo. 

Pontos que não aprofundamos, tendo em vista o tempo destinado ao fim de um 

mestrado e deixamos aqui com horizonte possível para novos rumos de pesquisa. 

 No caminho errático que fizemos aqui chegamos ao fim com a certeza de que 

construímos uma pesquisa que teve como centro o corpo: corpo que se dociliza e 

perde autonomia; corpo que se sabe, que é sensível e sentiente; corpo objeto, abjeto, 

despido; corpo gesto; corpo dissidente; corpo próprio, corpo que transgride e permite 

uma trans-existência. 
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71	Gravura do livro “Antologia Trans: 30 poemas trans, travestis e não-binários”, sem 
autor, 2017, p.55.		
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ANEXOS 

RESOLUÇÃO CFP N° 001/99
DE 22 DE MARÇO DE 1999

"Estabelece normas de atuação
para os psicólogos em relação à
questão da Orientação Sexual"

O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de
suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que o psicólogo é um profissional da saúde;

CONSIDERANDO que na prática profissional,
independentemente da área em que esteja atuando,  o psicólogo é freqüentemente
interpelado por questões ligadas à sexualidade.

CONSIDERANDO que a forma como cada um vive sua
sexualidade faz parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua
totalidade;

CONSIDERANDO que a homossexualidade não constitui
doença, nem distúrbio e nem perversão;

CONSIDERANDO que há, na sociedade, uma inquietação em
torno de práticas sexuais desviantes da norma estabelecida sócio-culturalmente;

CONSIDERANDO que a Psicologia pode  e deve contribuir
com seu conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da sexualidade, permitindo
a superação de preconceitos e  discriminações;

RESOLVE:
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Art. 1° - Os psicólogos atuarão segundo os  princípios éticos da
profissão notadamente aqueles que disciplinam a não discriminação e a promoção e
bem-estar das pessoas e da humanidade.

Art. 2° - Os psicólogos deverão contribuir, com seu

conhecimento, para uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de

discriminações e estigmatizações contra aqueles que apresentam

comportamentos ou práticas homoeróticas.

Art. 3° - os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça
a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva
tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados.

Parágrafo único - Os psicólogos não colaborarão com eventos e
serviços que  proponham  tratamento e cura das homossexualidades.

Art. 4° - Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de
pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os
preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer
desordem psíquica.

Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6° - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Brasília, 22 de março de 1999.

ANA MERCÊS BAHIA BOCK
Conselheira Presidente
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CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

  

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

  
Estabelece normas de atuação para as
psicólogas e os psicólogos em relação às
pessoas transexuais e traves�s.

 

O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe são
conferidas pela Lei n.º 5.766, de 20 de dezembro de 1971, e pelo Decreto nº 79.822, de 17 de junho de
1977;

 

CONSIDERANDO os princípios fundamentais previstos no Art. 1º da Cons�tuição Federal de 1988, que
estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrá�co de Direito, e o Art.
5º, que dispõe que “todos são iguais perante a lei, sem dis�nção de qualquer natureza”;

 

CONSIDERANDO o Art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, o
qual enuncia: “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de
razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”;

 

CONSIDERANDO os Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em
relação à orientação sexual e iden�dade de gênero presentes na Convenção de Yogyakarta, de novembro
de 2006;

 

CONSIDERANDO a Declaração de Durban – Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial,
Xenofobia e Intolerância Correlata –, que reafirma o princípio de igualdade e de não discriminação,
adotada em 8 de setembro de 2001;

 

CONSIDERANDO a Polí�ca Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Traves�s e
Transexuais, publicada em 2013 pelo Ministério da Saúde;

 

CONSIDERANDO o Código de É�ca Profissional das Psicólogas e dos Psicólogos, editado por meio da
Resolução CFP nº 10/2005, de 21 de julho de 2005;

 

CONSIDERANDO as expressões e iden�dades de gênero como possibilidades da existência humana, as
quais não devem ser compreendidas como psicopatologias, transtornos mentais, desvios e/ou
inadequações;
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CONSIDERANDO que expressão de gênero refere-se à forma como cada sujeito apresenta-se a par�r do
que a cultura estabelece como sendo da ordem do feminino, do masculino ou de outros gêneros;

 

CONSIDERANDO que iden�dade de gênero refere-se à experiência interna e individual do gênero de cada
pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do
corpo e outras expressões de gênero;

 

CONSIDERANDO que cisnorma�vidade refere-se ao regramento social que reduz a divisão das pessoas
apenas a homens e mulheres, com papéis sociais estabelecidos como naturais, postula a
heterossexualidade como única orientação sexual e considera a conjugalidade apenas entre homens e
mulheres cisgêneros;

 

CONSIDERANDO a cisnorma�vidade como discursos e prá�cas que excluem, patologizam e violentam
pessoas cujas experiências não expressam e/ou não possuem iden�dade de gênero concordante com
aquela designada no nascimento;

 

CONSIDERANDO que a autodeterminação cons�tui-se em um processo que garante a autonomia de cada
sujeito para determinar sua iden�dade de gênero;

 

CONSIDERANDO que a estrutura das sociedades ocidentais estabelece padrões de sexualidade e gênero
que permitem preconceitos, discriminações e vulnerabilidades às pessoas transexuais, traves�s e pessoas
com outras expressões e iden�dades de gênero não cisnorma�vas;

 

 

RESOLVE:

Art. 1º - As psicólogas e os psicólogos, em sua prá�ca profissional, atuarão segundo os princípios é�cos
da profissão, contribuindo com o seu conhecimento para uma reflexão voltada à eliminação da transfobia
e do preconceito em relação às pessoas transexuais e traves�s.

 

Art. 2º - As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não exercerão qualquer ação que
favoreça a discriminação ou preconceito em relação às pessoas transexuais e traves�s.

 

Art. 3º - As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não serão coniventes e nem se omi�rão
perante a discriminação de pessoas transexuais e traves�s.

 

Art. 4º - As psicólogas e os psicólogos, em sua prá�ca profissional, não se u�lizarão de instrumentos ou
técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, es�gmas, estereó�pos ou
discriminações em relação às pessoas transexuais e traves�s.

 

Art. 5º - As psicólogas e os psicólogos, no exercício de sua prá�ca profissional, não colaborarão com
eventos ou serviços que contribuam para o desenvolvimento de culturas ins�tucionais discriminatórias
em relação às transexualidades e traves�lidades.
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Art. 6º - As psicólogas e os psicólogos, no âmbito de sua atuação profissional, não par�ciparão de
pronunciamentos, inclusive nos meios de comunicação e internet, que legi�mem ou reforcem o
preconceito em relação às pessoas transexuais e traves�s.

 

Art. 7º - As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não exercerão qualquer ação que
favoreça a patologização das pessoas transexuais e traves�s. 
Parágrafo único: As psicólogas e os psicólogos, na sua prá�ca profissional, reconhecerão e legi�marão a
autodeterminação das pessoas transexuais e traves�s em relação às suas iden�dades de gênero.

 

Art. 8º - É vedado às psicólogas e aos psicólogos, na sua prá�ca profissional, propor, realizar ou colaborar,
sob uma perspec�va patologizante, com eventos ou serviços privados, públicos, ins�tucionais,
comunitários ou promocionais que visem a terapias de conversão, reversão, readequação ou
reorientação de iden�dade de gênero das pessoas transexuais e traves�s.

 

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Rogério Giannini, Conselheiro Presidente, em
29/01/2018, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0024901 e
o código CRC 8F5DCF4A.
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