
Boa noite a todes, todas e todos! 

Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite, e 

expressar minha alegria e honra em compor a mesa com duas mulheres que não vou me 

atrevo a adjetivar: nós já somos testemunhas oculares dessas grandiosidades. 

 

Essa mesa dialoga Gênero e diversidade sexual: em busca do co-pertencimento como 

fundamento ético-político.  

Deste modo, abro minha fala da mesma forma que a professora Letícia Nascimento, aqui 

presente, abre seu livro, Transfeminismo. Com a pergunta de Sojourner Tuth “E eu não 

sou mulher?”  

O ontológico discurso proferido na Convenção dos direitos das Mulheres na cidade de 

Ohio nos EUA, em 1851, ocorre depois de um dos homens presentes sugerir a 

superioridade masculina baseado em uma suposta natureza como um a priori sagrado.  

Sojourner, mais tarde Isabella, pede a fala: 

“Aquele homem ali diz que as mulheres precisam ser ajudadas a entrar em carruagens, e 

que têm que ser erguidas para passarem sobre poças e terem os melhores assentos em 

qualquer lugar. Ninguém nunca me ajudou a entrar em carruagens, a passar por cima de 

poças de lama e nem me deu o melhor lugar! E eu não sou uma mulher? Olhem para 

mim! Olhem para o meu braço! [E ela ergueu o punho para revelar sua tremenda força 

muscular] tenho arado e plantado e ceifado, e nenhum homem poderia me superar! E 

eu não sou uma mulher? Eu posso trabalhar tanto e comer tanto quanto um homem — 

quando consigo comida — e também aguentar o chicote! E eu não sou uma mulher? Eu 

carreguei treze filhos, e vi a maioria ser vendida como escravo, e quando chorei minha 

tristeza de mãe, só tinha Jesus para me ouvir! E eu não sou uma mulher?” 

 

E ela segue... 

Aquele homenzinho de preto ali, ele diz que as mulheres não podem ter tantos direitos 

quanto os homens, “porque Cristo não era uma mulher!”. De onde vem o seu Cristo? De 



onde vem o seu Cristo? Vem de Deus e de uma mulher! Homens não têm nada a ver com 

Ele. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o suficiente para virar sozinha o mundo 

de cabeça para baixo, estas mulheres juntas [e contemplou a plateia] devem ser capazes 

de trazê-lo de volta, e colocá-lo na posição certa novamente! E agora elas estão pedindo 

para fazer isso, é melhor os homens deixarem. Obrigada por me ouvirem. Agora a velha 

Sojourner não tem mais nada a dizer. “(p.15 e 16) 

 

Eu fiz um recorte do discurso, mas recomendo sua biografia; lá tem as duas versões que 

foram transcritas na ocasião. 

Já a professora Letícia traz em seu livro a interrogação acerca de sua mulheridade, através 

do enquadramento da cisnorma colonial. Descreve a vigilância binária como constantes 

produtores de violências, impeditivos da fluidez comuns à infância, criando assim “o 

sentimento de não pertencimento”.   

E quando não nos rendemos ao enquadre heterocisnormativo colonial, há uma tentativa 

de negação da existência, mas não existe fora; não há como negar existências, de modo 

que a primeira solução de que lhes parece plausível à possibilidade de “reenquadre” 

passa a ser a patologização, a medicalização, o aniquilamento. 

A autora, também aqui presente, Valeska Zanello nos fala da presença silenciosa das 

loucas: “vemos constituído um silêncio no interior no silêncio da loucura: o silêncio das 

loucas. O silêncio que surge em função da não percepção da origem patriarcal de certa 

compreensão da loucura experienciada por mulheres.” 

E aí que mora o “diabo” descrito no texto Entendidos e Mal-entendidos da Gestalt 

Terapia, em que Laura Perls abre seu texto trazendo essa figura metafórica e afirma que 

o diabo manipula todo empreendimento humano: “Eu o vejo atuando em política e 

educação, em ciência e arte, e particularmente no nosso próprio campo...”– eu diria que 

nem o diabo aguentaria a política brasileira atualmente!  

De acordo com Laura Perls, essa figura mitológica estaria interessada em garantir 

fórmulas mágicas, pré-fabricadas, sob medida, macetes que serviriam como verdadeiras 



arapucas. Precisamos tomar cuidado para não cairmos nas artimanhas do carcamano, 

não há macetes para lidar com o encontro clínico, não existem caixinhas perfeitas de 

enquadre ou reenquadre para adequação social. 

A psicologia não pode MAIS servir como instrumento de endosso de práticas de 

normatizações, de enquadramentos colonizadores. 

E vamos novamente de Laura: “A fronteira está lá onde tocamos [e como eu gostaria de 

estar tocando vocês todes agora, sobretudo minhas companheiras de mesa Letícia e 

Valeska] “A fronteira está lá onde tocamos e, ao mesmo tempo, nos percebemos 

separados. É onde existe excitação, interesse, cuidado e curiosidade ou medo e 

hostilidade; é onde uma experiência inicialmente não percebida ou difusa se torna foco, 

se destaca como uma Gestalt nítida” 

A clínica precisa se a ver com a transfobia, com feminicídio, com o medo e a hostilidade, 

com a necessidade do aniquilamento da diferença, nosso trabalho é no ciclo de contato, 

companheires, “contato é o reconhecimento de, e o lidar com o OUTRO, o diferente, o 

novo, o estranho...” TODES somos o estranho... TODES somos o novo. 

E é no encontro de corpos que nos percebemos em nossas diferenças, corporalidades, 

eu-outro-mundo [cês acharam que eu ia deixar minha orientadora de fora? Nem pensar!] 

De acordo com Alvim:  

“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.” 

Gesto que é proibido a pessoas que escapam à heterocisnorma, como denuncia Letícia 

Nascimento, quando se refere a seus prazeres clandestinos “de uma infância transviada” 

– “No encontro com as normas de regulação de meu gênero, a infância foi um laboratório 

inventivo de outras corporalidades generificadas, isto é, outros modos de produzir 

corporalidades e gêneros. Compreendendo que não somos naturalmente generificados, 

mas que há um processo de produção de nós, de nossos gêneros, de nossos corpos.” 



De acordo com Alvim, o corpo se ancora no mundo, nas coisas, e esta corporeidade se 

torna uma espécie de base para a formação de figuras no campo organismo/ambiente. 

Esse espaço corporal situado se configura em um fundo no qual emerge a figura: o gesto. 

Gesto, que ainda de acordo com Mônica Alvim, “é movimento expressivo” e brota do 

campo. Trabalhamos com conceitos como: aqui-e-agora, espontaneidade, expressão 

livre, responsabilização, fluxo, mas não podemos deixar de pensar no aqui-e-agora de 

corpos dissidentes, para quem a espontaneidade significa presságio das mais diversas 

violências; para quem a expressão livre não é tão livre assim. Para esses corpos, a 

responsabilização passa pela preservação da própria vida, mas passa também pela fluidez 

de viver.  

Compartilho com vocês a estória de Adriano Cor, um amigue da época de Nova Iguaçu, 

baixada fluminense carioca. Adriano tinha identidade de gênero fluída, embora nunca 

tivesse solicitado que nos referíssemos a elu com outro nome que não Adriano Cor. 

Adriano era dançarine e palhace, dançava no Tambores de Olokun, era uma das pessoas 

mais lindes, sorridentes e iluminades que eu tive a alegria de conhecer. Já tinha algum 

tempo que não nos víamos, eu havia me mudado de Nova Iguaçu a algum tempo, Adriano 

sempre fazia a travessia Cabuçu x Zona Sul do Rio de Janeiro sem trocar um adereço, suas 

roupas, maquiagem, fitas, fosse o que fosse, mesmo morando em um dos bairros mais 

violentos e onde mais se mata a população LGBTQIA+ no Estado do RJ.  Quando 

questionade, a resposta de Adriano sempre foi: Se eu me fantasiar para andar por ai, eu 

já morri! 

Adriano Cor foi assassinade em 2015 com 12 facadas. 

Ao contrário do que vocês podem pensar, Adriano não foi assassinade na longa travessia 

Zona Sul x Cabuçu, com suas muitas baldeações – quantos de nós ficaríamos tentados a 

persuadi-le em não mais fazer tal percurso, em nome de sua segurança? E não estou aqui 

dizendo que todo caso deve ser conduzido assim ou assado, mas somente o que Perls já 

nos dizia, não podemos negar o óbvio de nosso cliente, a DEMANDA DELE.  

Adriano foi cruelmente agredide na frente de seus vizinhos à luz do dia, covardemente 

colocade no carro de seu assassino, morador de seu bairro, em direção a seu destino 



brutal. Sua cor nunca deixou de colorir a vida e a lembrança de seus amigues, mesmo 

aqueles que já nem eram tão próximos como eu. 

Vida sem Título 

O mundo é puro segredo. 

Tudo é proibido 

É preciso, mesmo. 

Estar atento e forte, 

Porque de morte  

a gente tá cheio. 

Na boca, gosto de medo. 

Difícil mesmo temperar o silêncio. 

No grito de dor, no prazer temporal 

Do sexo anal. 

Preenchimento, satisfação. 

Solitude. 

O nascimento é o fim de tudo 

Ponto Final  

(Autoria Coletiva, do curso TransFormação de SP, faz parte do livro Antologia Trans: 30 
poetas trans, travestis e não-binários.) 

 

A experiência de uma “infância transviada”, narrada no livro de Letícia Nascimento como 

uma experiência de crueldade, muitas crianças podem experienciar como uma maneira 

de não estar “ok” ou “insuficientemente bom” – o que Yontef descreve como experiência 

de vergonha. Em Gestalt-terapia, o autor descreve a vergonha como uma reação a 

“traços, comportamentos, pensamentos ou sentimentos; uma forma global do self da 

pessoa de não sentir-se bem, sentir-se inadequado...” A sensação de vergonha pode 

surgir de experiências negativas em relação a si mesmo, tornando quase insuportável a 



exposição de si frente ao outro. De acordo com o autor, “pessoas inclinadas à vergonha 

acumulam críticas e insultos pessoais e odiosos contra si mesmas.”  

Sigo com um poema de Rupi Kaur (Livro: Outros Jeitos de usar a boca) 

toda vez que você 

diz para sua filha que grita com ela 

por amor 

você a ensina a confundir 

raiva com carinho 

o que parece uma boa ideia 

até que ela cresce 

confiando em homens violentos 

porque eles são tão parecidos 

com você 

- aos pais que têm filhas 

 

Novamente precisamos tomar cuidado com o “diabo” a que se refere Laura. 

Para não adequarmos nosses clientes à heterocisnorma companheires, cuidado para não 

tentarmos convencer a Adrianos morrerem em vida. O fortalecimento e a retirada do 

medo do campo para que gradativamente o/a cliente possa a cada dia se sentir mais 

fortalecide a se expressar de maneira espontânea e fluida, responsabilizada no seu aqui-

e-agora pode não garantir sua total segurança, mas não nos enganemos: não temos 

como garantir a segurança de nenhum cliente integralmente o tempo todo. Por que 

iríamos querer ser “salvadores” de alguns especificamente? Não seria isso sexista ou 

LGBTQIFóbico? 

Não neguemos a violência infringida a corpos dissidentes. O que estou aqui propondo é 

que não trabalhemos exclusivamente em nome dela. Docilizar um corpo em nome de sua 

proteção é tão violento quanto socos e pontapés. 



Assim como a fragilização do corpo mulher tem sido uma grande violência infringida ao 

longo da história ocidental, de acordo com a filósofa Simone de Beauvoir “A sujeição da 

mulher à espécie, os limites de suas capacidades individuais são fatos de extrema 

importância; o corpo da mulher é um dos elementos essenciais da situação que ela ocupa 

neste mundo. Mas não é ele tampouco que basta para a definir. Ele só tem realidade 

vivida enquanto assumido pela consciência através das ações e no seio de uma 

sociedade; a biologia não basta para fornecer uma resposta à pergunta que nos 

preocupa: por que a mulher é o Outro? Trata-se de saber como a natureza foi nela revista 

através da história; trata-se de saber o que a humanidade fez da fêmea humana.” 

O que nos leva a um ponto muito importante de minha fala: precisamos pensar a não-

categorização como estratégia central de preservação de culturas não coloniais. Eu não 

vou me estender nesse assunto, principalmente por ser um assunto novo em minha 

pesquisa, mas o considero de suma importância e por isso não poderia deixar de citá-lo 

aqui.  No que se trata de meu tema de pesquisa de tese, o que posso compartilhar é que 

a categoria mulher não é universal. Se partirmos da lógica de que o binarismo normativo 

homem x mulher é cultural, é construído socialmente, precisamos estar atentos ao fato 

de que essa construção não necessariamente está presente em todas as culturas, como 

por exemplo culturas nativas brasileiras pré-colonizadas, em que conceitos de gênero 

não fazem sentido algum, ou mesmo a cultura Ioruba como nos relata Oyèrónké 

Oyewùmí em sua obra A invenção das mulheres:  

“A afirmação de que “mulher” como categoria não social não existia em comunidades 

iorubas não deveria ser lida como uma hermenêutica anti-materialista, um modo de 

desconstrução pós-estruturalista do corpo em dissolução. Longe disso – o corpo foi (e 

ainda é) bastante material em comunidades iorubas, o corpo não era base de papéis 

sócias, inclusões ou exclusões; não foi o fundamento do pensamento e da identidade 

sociais.” 

Não podemos esquecer o porquê de dizermos que nossa clínica é estético-política: 

surgimos em meio à arte e à contracultura, de um movimento que se negava a aceitar a 

opressão e buscava a liberdade, o co-pertencimento, como o título dessa mesa. Política 

deveria ser por si só coexistência, expressão estética de existência, mas o que estamos 



presenciando é ato de [re]existência. O que não deixa de ser estético – a arte nos salva 

sempre. Na poesia, na dança, na música, no teatro, em todas as suas expressões. 

De acordo com Alvim, “A perspectiva estético-política implica, em última instância, 

considerar a carne do social como dimensão invisível, uma rede de estruturas de sentido 

invisíveis que ganham visibilidade a partir da expressão, fenômeno da ordem do corpo e 

do sensível...” Nosso corpos são políticos, por esse motivo que a clínica não tem como 

ficar alheia a esse movimento. A gestalt-terapia se propõe a ser uma abordagem da 

horizontalidade isso implica em ser também uma abordagem que ultrapassa as paredes 

do consultório clínico tradicional. Não podemos, por exemplo, negar o apagamento das 

culturas que sofreram por anos o epistemicídio colonial e aqui eu evoco a autora Eliane 

Potiguara, que questiona a representação da mulher indígena na sociedade branquígena 

(como dizem alguns povos). Em um de seus poemas, Potiguara traz a esperança de 

pluralidade, como a que vemos nesse encontro que tem como tema a Ambientalidade, 

Co-existência e Sustentabilidade.  

Não somos dez, cem ou mil 

Que brilharemos no palco da História. 

Seremos milhões unidos como cardume 

E não precisaremos mais sair pelo mundo 

Embebedados pelo sufoco do massacre 

A chorar e derramar preciosas lágrimas 

Por quem não nos tem respeito. 

[...] 

Eu viverei 200, 500 ou 700 anos. 

E contarei minhas dores para ti 

Oh Identidade. 

 



Não temos que adequar nosso peso, nossas roupas, nossos gestos, nossa forma de 

sentar, nossas expressões. Não temos que docilizar corpos para mantê-los 

subalternizados, gerenciando conflitos com os apagamentos do mal-estar do opressor, 

mas precisamos lidar com um campo que também é transfóbico, violento, sexista, racista, 

bolsonarista... 

Bruxas-feiticeiras-putas-curandeiras-pajés-sábias-rezadeiras-benzedeiras-Travestis-
Escultoras-pintoras-transexuais-Indigenas-poetas-dançarinas-lésbicas-cantoras-atrizes-
bissexuais-empreendedoras-mulheres foram e são queimadas, foram e são internadas, 
foram e são assassinadas. 

Até quando? 

 

  Canção da banda Francisco El Hombre chamada Triste, louca ou má (Colocar a música) 

Triste, louca ou má Minha carne não me 
define 

Será qualificada ela Eu sou meu próprio lar 
Quem recusar  
Seguir receita tal Ela desatinou 
 Desatou nós 
A receita cultural Vai viver só 
Do marido, da família  
Cuida, cuida da rotina Ela desatinou 
 Desatou nós 
Só mesmo rejeita Vai viver só 
Bem conhecida receita  
Quem, não sem dores Ela desatinou (e um 

homem não me define) 
Aceita que tudo deve mudar Desatou nós (minha 

casa não me define) 
 Vai viver só (minha 

carne não me define) 
Que um homem não te define Eu sou meu próprio lar 
Sua casa não te define  
Sua carne não te define Ela desatinou (e um 

homem não me define) 
Você é seu próprio lar Desatou nós (minha 

casa não me define) 
 Vai viver (minha carne 

não me define) 
Um homem não te define Eu sou meu próprio lar 
Sua casa não te define  
Sua carne não te define  



Você é seu próprio lar  
  
Ela desatinou  
Desatou nós  
Vai viver só  
  
Ela desatinou  
Desatou nós  
Vai viver só  
  
Eu não me vejo na palavra  
Fêmea: Alvo de caça  
Conformada vítima  
  
Prefiro queimar o mapa  
Traçar de novo a estrada  
Ver cores nas cinzas  
E a vida reinventar  
  
E um homem não me define  
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