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De Ulisses ela aprendera a ter coragem de ter fé — muita coragem, fé em 

quê? Na própria fé, que a fé pode ser um grande susto, pode significar cair 

no abismo, Lóri tinha medo de cair no abismo e segurava-se numa das mãos 

de Ulisses enquanto a outra mão de Ulisses empurrava-a para o abismo — 

em breve ela teria que soltar a mão menos forte do que a que a empurrava, e 

cair, a vida não é de se brincar porque em pleno dia se morre. A mais 

premente necessidade de um ser humano era tornar-se um ser humano. 

 

Clarice Lispector (1998) em “Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres”. 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

Esta pesquisa busca entender como homens trans constroem suas identidades e vivenciam a 

experiência transexual nas relações que estabelecem cotidianamente para entrada na categoria 

“homem”. Foi possível perceber que, para isso, engendram uma transição de gênero 

específica em meio a transexualidade masculina. Apesar de estarem sob um amálgama 

complexo de relações de exploração e dominação disciplinares, formas de ser homem são 

agenciadas para uma vivência e entrada nos espaços onde são expulsos por não conformarem 

os corpos que as normas de gênero demandam. Compreende-se que a transição de gênero é 

um processo ao mesmo tempo de manejo orgânico e protético do corpo e de assunção da 

própria identidade. Com isso, constroem uma política de identidade que fixa criativamente 

uma categoria de pessoa detentora de direitos. A “transição” trata, portanto, de transicionar de 

uma inexistência a um lugar de humanidade. A dissertação descreve como esse processo se 

realiza nas experiências dos interlocutores, observando as práticas de fazer emergir o 

masculino diante de posições de classe quanto ao mercado de trabalho, ao acesso a saúde, a 

hormornização e a própria identidade. Desse modo, teorias que os fixem como expressando 

masculinidades femininas ou marginais à hegemonia não encontram exatidão em suas vidas. 

A pesquisa partiu metodologicamente da realização de etnografias multilocalizadas, que 

deram espaço a entrevistas em profundidade com 15 interlocutores provenientes do Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Entre os anos de 2014 e 2015, partindo da aplicação de 

técnica de rede às primeiras interlocuções em pesquisa, pôde-se construir uma observação 

participante junto ao cotidiano de homens trans, de suas atividades privadas, bem como 

públicas em meio a um coletivo de ativismo trans no Nordeste e ao acompanhamento de ações 

nas quais estiveram envolvidos durante o XII Encontro Nacional em Universidades de 

Diversidade Sexual e de Gênero (ENUDSG) realizado em Mossoró/RN. Dessa forma, o 

trabalho se engaja em descrever e compreender as diferentes formas de construir as transições 

de gênero de homens trans no acesso à transexualidade e, portanto, a uma forma de explicar 

as próprias trajetórias em termos de pessoas que existem enquanto tais, mesmo que em meio a 

narrativas marcadas por emoções ligadas a “não viver”, ao sofrimento e desumanização. 

 

Palavras-chave: homens trans, transição de gênero, corpo, transexualidade, identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work seeks to understand how trans men build their identities and live the transsexual 

experience in the relationships they establish daily onto “man” category. It could be observed 

that for it they engenders a specific gender transition in the midst of male transsexuality. 

Despite being under a complex amalgam of relations of exploitation and disciplinary 

domination, ways of being man are brokered for a living and entry into spaces where they are 

expelled for not conform the bodies that gender norms require. It is understood that gender 

transition is a process at the same time of organic and prosthetic body management and the 

assumption of your own identity. Thus, they build a politic of identity that creatively fixes a 

person's category as rights holder. The "transition" is therefore to transact from nonexistence 

to a place of humanity. This dissertation describes how this process takes place in the 

experiences of the speakers, observing the practices that bring out the male, front of class 

positions on the labor market, access to health, hormonization and own identity. Thereby, 

theories that fix them as expressing female masculinities or marginal to the hegemony do not 

find exactitude in their lives. The research methodologically started performing "multilocated 

ethnographies" that gave possibilities to in-depth interviews with 15 stakeholders from the 

Northeast, Midwest, Southeast and South of Brazil. Between 2014 and 2015, from the 

applying of network technique to the first dialogues in research, it was possible to build a 

participant observation by the trans men’s everyday life. Wherewith I was capable to behold 

their own private activities, as well as their public agency amid a trans activism collective in 

northeast, and the follow-up actions in which they were involved during the XII Encontro 

Nacional em Universidades de Diversidade Sexual e de Gênero (ENUDSG) held in 

Mossoró/RN. Therefore, the thesis engages to describe and understand the different ways of 

constructing trans male gender transitions in access to transsexuality and therefore a way of 

explaining their own trajectories in terms of people that exist as such, even though in the 

midst of narratives marked by emotions linked to "not live", to suffering and dehumanization. 

 

Key words: trans men, gender transition, body, transsexuality, identity.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

A partir do momento em que você se descobre assim, você já começou 

a sua transição, só falta se transicionar... E mesmo assim, tem gente 

que não quer se transicionar como a gente acha, de tomar 

testosterona, etc. Então, pra eles assim, tudo começa quando se 

descobre mesmo. É como [que] se descobriu, caiu o personagem que 

você vestia tanto tempo assim, e pronto! Você tá livre! 
 

– Dom Pedro, em entrevista, 18 anos. 

 

 

Este trabalho se localiza a partir de seus agentes – pesquisador e interlocutores. 

Além disso, não se outorga representativo de todo um grupo, nem muito menos busca-

se explicar histórias noutros termos que não sejam os seus. Os interlocutores aqui 

reunidos não precisam de nenhum antropólogo (cientista social) para lhes explicar como 

vivem, eles mesmos o fazem. Tratando-se de um trabalho antropológico, cujos 

colaboradores e pesquisador são provenientes do mesmo contexto político-social, isto é, 

o mesmo âmbito de vivência social e de acesso, inclusive, às mesmas produções 

acadêmicas cumpre problematizar o caráter em que esta pesquisa está inserida. Ou seja, 

os “informantes” não estão além-mar ou além-na-floresta e/ou desinteressados à nossa 

análise; os “interlocutores” estão entre nós, nos inquirindo sobre a natureza das nossas 

questões e sobre os propósitos de nossos empreendimentos.  

 A discussão que se apresenta aqui não pretende explicar as experiências de 

homens trans em termos do Brasil imaginado, a exemplo de Darcy Ribeiro (1995), de 

uma identidade nacional (mesmo que múltipla). Quer dizer, não pretendo estabelecer 

aqui uma argumentação sobre as experiências dos interlocutores que atrele a 

nacionalidade, os sentidos de enunciá-la e as particularidades da identidade de ser 

homem trans à brasileira. A isso se deve tanto a dimensão a que este trabalho se propõe 

e seus objetivos, bem como a de partir de sujeitos localizados que vivem vidas muito 

particulares sem precisar um debate sobre sujeitos por meio de todo um país. 

 Além disso, trata-se de tomar um paralelo. Uma paridade entre o conhecimento 

que, de uma maneira ou de outra, acabo por produzir enquanto antropólogo (em 

formação), e o conhecimento de homens trans que colaboram à pesquisa. Assim como 

nós antropólogos e antropólogas, suas subjetividades contam e produzem suas 

trajetórias, ou suas trajetórias contam e produzem suas subjetividades?!1  

                                                           
1 Cf. Elisete Schwade e Mara Lago (2006) sobre antropologia e subjetividade. 
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Figura 1 – Homem trans de frente com binder.  

Mariana Lessa. 
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Há quase um ano, em conversa com um amigo (trans), este me dissera não 

procurar verdades, mas tentar entender os significados – seja na “verdade” ou no que 

considera o seu “oposto”. A conversa se dava sobre nossas pesquisas. Ele também 

antropólogo em formação, e utilizando-se de entrevistas como eu, discutia comigo a 

possibilidade de diferentes assertivas que pudessem surgir nas falas dos interlocutores.  

Dessa forma, tenho vivenciado no meu campo de pesquisa uma interrogação 

constante de pessoas que não sabem o que seja a transexualidade2 e que me interpelam 

curiosamente sobre quem seriam essas pessoas com as quais venho dialogando. Algo 

similar já foi relatado por Berenice Bento (2013a). Assim como a autora, tentei 

empolgadamente no início explicar-lhes quem seriam e assim como ela, me satisfazia 

no interesse. No meu caso, algumas vezes o espanto era acompanhado de uma 

interjeição como: “e isso existe?!”. Outras vezes, minha irritação me fazia encurtar a 

conversa e dar qualquer resposta sobre o que estava a pesquisar: “meu trabalho de 

campo é junto a homens trans, estudo masculinidades”, e mudava o rumo da discussão. 

Corriqueiramente não conseguia e a palavra “trans” pulava aos olhos do interlocutor na 

conversa. “Mas o que seria um homem trans?” – Este texto nunca teve a pretensão de 

responder a esta questão. As imagens trazidas à tona eram as de mulheres lésbicas 

masculinas, e raramente as de mulheres transexuais, ou, com a força da certeza, traziam 

a travesti (com, às vezes, o uso do pronome masculino) para inferir uma comparação e 

dizer prontamente quem seria esse homem – já essencializado no singular. Ao que, no 

final das contas, ainda era tomado como “uma mulher que se torna homem” – no meu 

argumento, estes nunca foram aquelas.  

Não se trata, à propósito, de que às pessoas que cito, a transexualidade seja algo 

doentio – muitos ficavam espantados ao saber que se tratava também de uma categoria 

nosológica em manuais de doenças3. Meu incômodo era gerado em consequência de 

pensar que a surpresa e as solicitadas explicações repetidas eram fruto de uma 

impossibilidade tomada de antemão, por não conceberem que genitália e gênero 

poderiam ser indissociáveis e nem por estarem abertas a repensarem-se. Noutro sentido, 

pensava que aos homens trans, tratava-se muito mais de uma invisibilidade que era 

                                                           
2 Não pretendo me deter como a transexualidade foi/é tratada no âmbito disciplinar da Medicina e da 

Psicologia, ou no modus operandi do Judiciário de maneira ampla. Outros trabalhos se detiveram 

amplamente nestas questões, ver a exemplo: Berenice Bento (2006a), Elizabeth Zambrano (2003), Flávia 

Teixeira (2009), André Oliveira (2015). 
3 Atualmente, a transexualidade é tida como um “transtorno de identidade de gênero” pela OMS em sua 

CID e, uma “Disforia de gênero” pelo DSM-V, da APA, e pelo SoC da WPATH. Me deterei sobre isso no 

capítulo 4. 
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ocasionada por uma não existência. Como se verá ao longo da proposição desse 

trabalho, é justamente por ter acesso a uma identidade de homem trans que estes 

sujeitos encontram sentidos e explicações para suas vidas. Marcados fortemente por um 

processo particular de “descoberta”, “entendimento”, “aceitação” – nas categorias dos 

interlocutores –, estes sujeitos vivenciam uma “transição” específica não somente de 

corpo, mas antes disto, de subjetividade e identidade e de “sentido para viver” – na 

constante linguagem de uma vivência de emoções socialmente demarcadas. O 

argumento dos homens trans interlocutores é que a transição em suas experiências não 

se faz por causa do corpo, ela é iniciada enquanto corpo por já ter sido efetivada 

subjetivamente mesmo que sob reflexo corporal. 

O discurso de homens trans sobre não iniciarem a “transição” no corpo, mas sim 

na ordem identitária reflete um objetivo central: qual seja, o de mostrar que são homens 

trans independentemente de quais mudanças façam no corpo que objetivam, que 

rejeitam, que constroem, que fissuram junto com as normas, e que atribuem significados 

e (re)significados no confronto com o saber especializado da medicina, da psicologia e 

das ciências sociais. Estão engajados em mostrar que existem, que são pessoas. Desse 

modo, entendo aqui por “homem trans” as pessoas que foram identificadas como 

mulheres ao nascer por sua anatomia vaginal e que demandam um reconhecimento 

enquanto homens e trans por assim se identificarem e expressarem verbalmente suas 

identidades. 

 

Problema de pesquisa: homens trans e o “transicionar” 

 

 O primeiro contato que tive com o tema da transexualidade foi dentro da minha 

própria família. Minha prima é transexual. Temos uma família de grandes proporções e 

a distância de vinculação parental não diminui a proximidade relativa entre todos os 

membros. Parente de segundo grau, filha da sobrinha da minha avó paterna. Tendo 

enfrentado um drama para se reconhecer enquanto mulher e para “transicionar” para o 

feminino corporalmente, Camila4 nascida no interior do Rio Grande do Norte buscava o 

reconhecimento extrafamiliar de sua transexualidade feminina. Poderia ainda dizer que 

naquele momento, de primeiro contato com o tema através da experiência de Camila, 

acabava por não entender do que se tratava. Mesmo que a ideia mais próxima que fazia 

ainda adolescente era a da travesti, transfigurada por uma ideia de “montar e desmontar” 

                                                           
4 De nome fictício, Camila foi consultada por mim sobre citá-la aqui. 
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(VENCATO, 2013, SILVA, 1993) não universalizável, não concebia a questão em termos 

de “quer se tornar mulher” – era mulher. Apesar disso, o “um homem homossexual que 

quer ser mulher” era o antônimo da experiência de Camila que era/é nomeado 

internamente na família e nas relações para além de sua casa.  

 Mesmo próximo relativamente da experiência de Camila, meus interesses sob a 

temática do gênero (e da transexualidade em particular) só vieram a materializar-se 

quando do meu contato com os textos de Beatriz (Paul) Preciado (2008), Judith Butler 

(2003) e Gayle Rubin (1993) que tive conhecimento na disciplina “Teoria Queer nos 

Trópicos” que cursei enquanto aluno especial no ano de 2013. O curso fora ministrado 

pela Professora Berenice Bento na UFRN e posso lembrar de como uma pergunta que 

eu lhe fizera na nossa última aula germinou o problema de pesquisa que ora discuto 

nesse trabalho. Tínhamos diante de nós duas prerrogativas à construção do gênero: 

Preciado (2008) confinava em um poder farmacopornográfico pós-Segunda Guerra 

Mundial a constituição laboratorial do masculino e do feminino. Em contrapartida, 

Butler e Rubin apresentavam-nos o gênero como uma profusão imbricada em relações e 

no caso à primeira, performático. Minha questão era a seguinte: quais seriam os limites 

existentes entre a ação de fármacos e a performance apreendida social e historicamente 

para o sexo/gênero ser produzido?  

 Por mais que Preciado (2008) possa supervalorizar a ação dos fármacos e 

pornografia e isolá-la desconsiderando uma gama de outros “componentes” (para usar 

seus termos) na constituição e vivência do gênero, uma dinâmica farmacológica por 

mais contingente que seja precisa ser levada em consideração. Diante disso e diante dos 

atos repetidos que produziriam o gênero em Butler (2002a; 2003), mantinha-se uma 

dúvida sob minha perspectiva diante dessas duas dimensões para o gênero vir a ser: 

onde acabaria um e iniciaria o outro? Hoje minha questão parece pretensiosa e talvez 

inviável do ponto de vista teórico-metodológico. Na ocasião, a própria professora 

Berenice mostrou a dimensão de tal questão e a dificuldade em respondê-la. 

 As temáticas sobre a homossexualidade, bem como sobre a da masculinidade 

entre homens sempre me interessaram. Ambos os temas me tocavam subjetivamente, 

uma vez que fui confrontado por uma educação ao masculino e por uma 

homossexualidade que via como necessidade de assumir enquanto identidade. Com a 

proposição em pleitear uma vaga no mestrado e com isso continuar meus estudos em 

Antropologia (agora na UFRN), estive em dúvida entre dois temas. Em um trabalharia 
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com homossexualidades em contextos de festas em Canoa Quebrada/CE, e noutro 

estudaria as construções de masculinidades entre homens transexuais.  

 No início havia o interesse em estudar a construção de masculinidades entre 

homens trans observando se estes estariam em relações com outras masculinidades ditas 

hegemônicas e subalternas5 à la Raewyn Connell (1998). Com isso, buscaria entender 

os usos de tecnologias de gênero: musculação, administração de testosterona, vestuário, 

etc. na construção de suas masculinidades. Com o avançar do trabalho de campo percebi 

que tratar as experiências dos homens trans como masculinidades subalternas a uma 

hegemonia ocupada por homens não trans seria ofuscar e resumir o problema. Com isso, 

entendi que seria necessário discutir o conceito de masculinidade hegemônica atribuído 

a Connell, de modo que fosse possível problematizar que tipo de homem compõe esta 

masculinidade no momento de sua teorização, sem, contudo, menosprezar o conceito 

noutras frentes. Não se trata de negar ou afirmar qualquer hegemonia de ideias sobre o 

masculino e homem, mas, tendo em vista a aplicabilidade da noção às relações vividas 

por homens trans, de discutir quais homens foram elementos para a teoria do controle 

hegemônico de um masculino sobre outros. 

Quanto às tecnologias de gênero, as havia pensado no intuito de observar seus 

níveis de atuação para o manejo endócrino do corpo e, com isso comparar com as 

performances de gênero. Quando Teresa De Lauretis (1994, 1992), a partir de Foucault 

(1988), pensa o cinema como uma tecnologia de gênero na construção da mulher, o está 

concebendo como um criador de uma imagem hegemônica requerida pela dominação, 

assim como o dispositivo da sexualidade foucaultiano. A proposição aqui, seria a de 

pensar as tecnologias de gênero enquanto uso contrário às normas de gênero, mesmo 

sem considerar a ação dos protocolos médico-psi6. Estas tecnologias detêm uma 

considerável dinâmica na construção de masculinidades ou feminilidades, mas 

preocupar-se demasiadamente com elas, com seus usos, pode gerar um efeito contrário: 

pode ocasionar um desfoque sob a experiência específica de homens trans. Contudo, 

                                                           
5 Segundo Connell concebe em seu livro “Masculinidades”, ao invés de uma masculinidade no singular, 

haveria uma relação entre várias masculinidades, de modo que alguma assumiria uma hegemonia (a 

exemplo da perspectiva Gramsciana) sob outras formas do masculino. Nessa relação, haveria 

masculinidades subalternas que retroalimentariam aquela que deteria um poder central, e que por isso não 

seria absoluta. 
6 Berenice Bento (2006a) concebe o “dispositivo da transexualidade” inspirada em Foucault. Os 

protocolos deste dispositivo fazem parte de mecanismos também de conformação de atributos tidos como 

masculinos e femininos nos corpos certos, e para que repitam a complementariedade heterossexual. Cabe 

aqui reiterar como tomo a transexualidade como uma categoria “ocidental” moderna a partir de nosso 

entendimento dimórfico do corpo dentro deste dispositivo como salientou a autora. 
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nem sempre pensei dessa forma. Durante boa parte do início da pesquisa estive muito 

preocupado com estas tecnologias. Mesmo que minha orientadora me chamasse atenção 

todo o tempo para um possível enrijecimento do campo, não conseguia visualizar de 

que maneira estava fazendo. Percebi com o maior aprofundamento no campo que 

entender essas tecnologias como fim seria permanecer em terreno movediço. Seria 

necessário entendê-las como meio para que a pesquisa não se afastasse da preocupação 

dos interlocutores em entrar na categoria de “homem”, que não se resume a construir 

tecnologicamente atributos masculinos. Com isso, tentei fugir de uma preocupação 

exacerbada do masculino enquanto um conteúdo de um objeto dado, mas de 

problematizar também este objeto, isto é, “o homem” generificado. 

Os interlocutores constantemente me lembravam de que falar de mulheres 

transexuais e travestis não era a mesma “coisa” do que falar de homens transexuais ou 

de transexualidade masculina. “Eles” vivenciavam a identidade e uma experiência 

diversa. A literatura corrente no Brasil (cf. PELÚCIO, 2005; SILVA, 1993; BARBOSA, 

2010) discutiu e ainda discute travestilidades associadas a prostituição, mudanças 

corporais, desejo, família, saúde e o caráter abjeto de seus corpos, principalmente 

(GROSSI, 2010). A própria personagem travesti à brasileira passa por uma diferenciação 

em relação a mulheres transexuais, aquelas não se objetivariam mudanças de “sexo”, 

para estas últimas esta seria o definidor (BARBOSA, 2010). Essa e outras fronteiras têm 

se mostrado cada vez mais imbricadas e, portanto, difíceis de definir. Por mais que 

teóricos e algumas pessoas trans tentem fazê-lo, há sujeitos que deslocam essas 

conceituações.  

 Não seria de espantar que o silêncio sobre homens trans, portanto, ocasione que 

no próprio senso comum se nomeie homens transexuais como “travestis ao contrário”, 

“como uma travesti”, ou “travesti masculino” – como me foi relatado por Francisco e 

outros interlocutores. Diante do acesso à categoria de transexualidade por parte de 

homens trans, estaríamos perante uma dinâmica particular? Que relações dão forma a 

esta “transição” transexual masculina? Se fossem consideradas apenas as dinâmicas em 

torno de mulheres transexuais que foram e são, no mais das vezes, tomadas como 

homens homossexuais (ou que em algum momento tenham se apresentado enquanto 

tais), ao mesmo tempo em que se considere que alguns homens trans que estiveram sob 

algum tempo vivenciando experiências enquanto lésbicas (ou que assim sejam definidos 

por aqueles que não aceitam sua entrada na categoria homem), já se teria aí relações, no 

mínimo, a partir de posições diferenciadas a serem consideradas.  
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Na literatura de língua inglesa chamada de “estudos trans” (transgender 

studies)7, há uma classificação da masculinidade que foge ao homem binário e tomado 

como natural a que chamam de transgender masculinities. Entretanto, dentro dessa 

espécie de “bolsa de malha” colocam homens trans (ou como chamam transmen ou 

female-to-male-identified8) e mulheres lésbicas que poderíamos chamar de 

“hipermasculinas”, numa tentativa de tradução dos termos estadunidenses stone butch e 

soft butch (HALBERSTAM, 1998). Uma vez que não há correspondência exata de 

contexto, as figuras das “ladies” e “fanchonas” descritas por Peter Fry e Edward McRae 

(1981), ou as “lésbicas bofinhas” e as “femininas” que os interlocutores descrevem, ou 

ainda a figura da “Caminhoneira” constantemente acionada popularmente não podem 

ser tomadas como traduções simples de termos usados em outros países. Ao colocar sob 

o mesmo termo com ares de “conceito” experiências diversas, ou ao tentar 

simplesmente traduzir termos identitários não estaria se encaminhando à perda de 

compreensão destas mesmas experiências particulares? 

Colocar em paralelo masculinidades (ditas sem homens) vivenciadas por 

mulheres em relação a homens trans, não seria presumir de alguma maneira estes como 

aquelas? Não seria um contrassenso ao falar de pessoas que reivindicam a legitimidade 

de serem homens estabelecer uma relação de proximidade conceitual às mulheres 

lésbicas masculinas? Em seu artigo “F2M: the making of female masculinity” Judith 

Halberstam (apud 1998) chega a colocar homens trans e mulheres masculinas no 

mesmo hall de “masculinidades femininas”, ao que gera uma série de críticas de 

homens trans. O autor precisou anos depois escrever outro artigo e se posicionar sobre 

suas intenções diante da proporção negativa que seu texto tomara entre homens trans 

estadunidenses. Escreve em 1998 que não há uma linearidade entre estas identidades, de 

modo a considerar que elas representem de alguma maneira uma “evolução identitária”, 

onde lésbicas masculinas seriam pré-homens trans. Por mais que ao falar em 

masculinidades, possamos discutir todas as suas possibilidades, colocar o paralelo que 

aludo não seria considerar que não são de fato “homens”, ou que são uma categoria à 

parte de homens? Não cheguei a este questionamento sozinho, na verdade ele é 

proposição germinal de um dos interlocutores que me apontou o caráter problemático de 

estabelecer uma relação entre lésbicas masculinas e homens trans. Enquanto 

                                                           
7 Cf. Sally Hines (2010), Susan Stryker (2006). 
8 Os termos tanto female-to-male-identified quanto male-to-female-identified sofrem fortes críticas, uma 

vez que homens e mulheres trans argumentam nunca terem sido “male” ou “female”, respectivamente. 



22 
 

 
 

conversávamos um dia sem objetivar uma entrevista, Emanuel (28 anos) me perguntara 

qual era a minha posição sobre essa relação que era tomada por uma série de 

pesquisadores. A partir de sua crítica pude visualizar melhor o problema ao qual se 

referia. 

Ao pensar experiências de homens trans concernentes às suas diferenças com 

relação a mulheres lésbicas, foi possível entrever que a transição de gênero se recorta 

ainda mais no acesso a meios que a possibilite. Os corpos, nesse sentido, se figuram 

ante a relações de classe e estratificação social (BOTTOMORE, 1968; BOURDIEU, 1987; 

FLOYD, 2009) que podem facilitar, atrasar, dificultar e possibilitar maneiras pelas quais 

a transição possa acontecer. Questões de subjetividade estão, portanto, entrelaçadas a 

relações institucionalizadas de trabalho e renda que evocam gênero e sexualidade a 

partir dos lugares de origem, dos repertórios e capitais culturais que tornam o acesso à 

transexualidade e à sua transição manejáveis. Além disso, o próprio manejo protético 

com a administração de testosterona coloca a subjetividade e seus corpos em dinâmicas 

de saber sobre fármacos, técnicas de aplicação e circuitos de compra e venda que 

também lidam com a dimensão orgânica em direção ao que é considerado socialmente 

enquanto homem e mulher. 

Com isso, o próprio campo foi possibilitando afunilar um problema de pesquisa 

mais condizente com as experiências dos interlocutores (sem esquecer da minha própria 

experiência enquanto pesquisador entre eles). Sem abandonar o germe do problema que 

relatei acima, no que diz respeito ao universo de pesquisa, este trabalho se propõe a 

descrever as experiências transexuais particulares de homens trans por meio da 

“transição” que narram vivenciar. Desse modo, me pergunto de maneira central: como 

homens trans constroem e postulam suas identidades e vivenciam a experiência 

transexual com vistas a reivindicarem entrada na categoria de homem? Com isso, como 

agenciam formas de ser homem para uma vivência e entrada nos espaços onde são 

expulsos/proibidos por não terem os corpos que as normas de gênero não conformam?  

Nesse sentido, procurarei observar, principalmente, a construção de uma 

identidade que reclamam ter por reconhecida; a qual, portanto, lhes possibilita existir. 

Com isso, meus objetivos específicos derivados procuram considerar: a) estudar como 

os interlocutores constroem uma identidade por meio da qual se reconhecem e 

demandam distinção, e, com isso, como se relacionam com os protocolos (oficiais ou 

não) do dispositivo da transexualidade, b) analisar os conteúdos de masculinidades 

presentes em suas narrativas e em seus reclames de entrada na categoria de “homem”, c) 
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identificar por meio de suas trajetórias como manejam saberes e técnicas no manejo 

protético do corpo ao lidarem com a hormonização, e d) estudar como vivenciam as 

posições que ocupam ou que desejam ocupar no mercado de trabalho em meio a 

efetivação da transição de gênero medicamente assistida ou não. 

 

Os interlocutores da pesquisa 

 

A aproximação metodológica com os interlocutores desta pesquisa se deu de 

duas maneiras. Uma se referiu à observação participante (FOOTE-WHYTE, 1975) e outra 

às entrevistas presenciais semiestruturadas (DEBERT, 1986). Antes de iniciar uma 

observação de campo direta, realizei muitas conversas com homens trans de maneira 

mediada pela Internet, principalmente através de salas de bate-papo por meio do 

Facebook. Cheguei inclusive a montar um questionário aberto que poderia ser 

respondido online, o tendo apresentado a homens trans de diversas localidades – o qual 

pode ser acessado no Apêndice Único. Consegui que poucos respondessem, na verdade. 

As respostas eram muito curtas ou monossilábicas. O questionário fazia apenas 

perguntas ligadas a musculação. Esta tentativa de aproximação metodológica se 

mostrou ineficaz, uma vez que dissociava outras relações que os interlocutores estavam 

envolvidos das concernentes à musculação. Desse modo, os entrevistados aqui 

compostos não advêm destes questionários. 

Tentei privilegiar entrevistas com homens trans com os quais eu pudesse realizar 

também alguma forma de observação em atividades como ativismo, festas e/ou outros 

ambientes de sociabilidade onde pudéssemos vivenciar juntos situações diversas. No 

decorrer do texto estas situações de observação são mais detalhadas de acordo com sua 

evocação à reflexão. É importante assinalar ainda que as entrevistas realizadas 

detiveram diferenças entre si. Duas delas realizei apenas por ligação telefônica, onde 

pude, com a anuência dos entrevistados, gravar nossas falas.  

A primeira entrevista realizada presencialmente não foi incluída. Isso se deveu a 

perceber que eu não conduzira de maneira aberta a nossa conversa. De viagem a 

Florianópolis pude conhecer um homem trans que aceitou com que pudéssemos 

conversar sobre suas experiências. No entanto, todas as minhas perguntas se 

preocupavam apenas com musculação e administração de testosterona. A entrevista, 

portanto, não obtivera nenhum grau de alcance sobre a experiência do interlocutor, de 

modo que estava marcada por não permitir ao entrevistado falar livremente. Havia 
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imposto as categorias e experiências que achara pertinentes, e isso prejudicou o 

andamento da nossa conversa. Tentara ainda na mesma ocasião, obter informações 

sobre outros homens trans, perguntando-lhe se saberia sobre musculação e 

administração de testosterona entre outras pessoas trans. A entrevista não fora gravada 

de maneira eficiente, e fora realizada com a presença de um amigo em comum, além de 

ter tido tempo limitado já que o entrevistado em questão precisava partir em breve. 

Após esta entrevista, me senti bastante inseguro quanto as outras que ainda faria, 

uma vez que percebi como não soube conduzir suas questões. Hoje, revendo essa 

entrevista percebo ainda mais que fora guiada pelo meu foco exacerbado na época sobre 

a musculação. No que compete a doze interlocutores do corpus convivi intensamente 

por meio de festas e em bares, além das atividades de militância trans. Do total, com 

quatro interlocutores convivi apenas no período do XII ENUDSG realizado em 

Mossoró/RN, ao qual me deterei melhor adiante. Os colaboradores da pesquisa 

compõem um quadro diverso de acesso à educação formal, meios econômicos, 

sexualidades (mesmo sem perguntar, eles mesmo declaram que eram uns 

heterossexuais, outros bissexuais, alguns gays e outros se diziam “pan” – desejar 

independentemente de gênero ou corpo), “raça”/cor (apenas um se declarou pardo), e de 

inserção no ativismo. 

Com o rico aprendizado que foi a minha primeira entrevista em Florianópolis, 

pude pensar como estruturar melhor as questões numa dinâmica livre que possibilitasse 

aos entrevistados levar a pesquisa a outras dimensões que ainda não houvessem sido 

visualizadas ou problematizadas (DEBERT, 1986). A partir disto, durante as entrevistas 

realizadas enquanto participava do XII ENUDSG, solicitei aos interlocutores que 

escolhessem nomes fictícios que pudesse utilizar para deixá-los anônimos no trabalho, 

seguindo Claudia Fonseca (2010). Uma vez que os interlocutores compõem um cenário 

por meio do qual são de fácil reconhecimento ao se cruzar informações, a exposição de 

suas vidas pessoais narradas em entrevistas acarretaria sérios riscos à preservação de 

suas integridades. Além disso, como Fonseca também pontua, estudar sujeitos do 

mesmo contexto social do pesquisador acaba por gerar dilemas à pesquisa 

antropológica, principalmente ligados ao uso do nome real no texto etnográfico. 

Durante as entrevistas, após minha solicitação de um nome fictício, alguns 

interlocutores desejaram que eu utilizasse seus nomes reais. Nesse momento, lhes 

explicava acerca dos riscos e problemáticas políticas e éticas disso, ao que concordavam 

e passavam a escolha do anonimato. Mesmo que algum interlocutor demande que seja 
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utilizado o nome real no texto, segundo Claudia Fonseca, é necessário que o 

antropólogo assuma os riscos a que ambos (autor e sujeitos) estão passíveis caso a vida 

do interlocutor seja exposta. Por isso, a autora aconselha a utilizar-se de nomes fictícios 

que impeçam a identificação dos colaboradores. 

Além do anonimato, minha intenção principal era a de que os interlocutores 

pudessem, ao ler meu trabalho, se identificar facilmente no texto, objetivando o máximo 

de retorno possível. Em grande parte dos casos, os nomes escolhidos não foram 

aleatórios. Alguns interlocutores escolheram entusiasticamente nomes que, como me 

disseram, pudessem representá-los: dentre estes estão nomes que haviam pensado 

colocar em si mesmos como “nome social”, já outros nomes aludem a figuras 

masculinas de respeito na própria família. Dois interlocutores escolheram quase o 

mesmo nome, um se chamará Dom Pedro e outro apenas Pedro. Portanto, nenhuma 

pessoa que cito no trabalho como interlocutor é tratado segundo seu nome “real”. 

As entrevistas realizadas foram todas gravadas com a permissão dos 

interlocutores, sendo que algumas aconteceram por várias sessões de acordo com temas 

e duração, com a exceção dos entrevistados no XII ENUDSG, os quais entrevistei 

apenas uma vez. Além disso, foi possível observar que ao desligar o gravador não 

assinalava o fim da construção narrativa dos interlocutores, que mesmo enquanto nos 

encaminhávamos para deixarmos o lugar onde estávamos, ou mesmo antes, eram 

profícuos em narrar suas experiências. Nesse sentido, as entrevistas não foram eventos 

isolados de interações variadas, nem se constituíram apenas em momentos à parte de 

outras participações em campo. 

Antes de iniciar cada entrevista, apresentava os objetivos da pesquisa e ao que as 

perguntas se propunham. As gravações duram entre 14 minutos a 1 hora – as entrevistas 

menores apresentaram muitas vezes narrativas tão ricas quanto as maiores. Durante uma 

entrevista particular, quando perguntei sobre a profissão de seus pais, Alberto me 

perguntava por que eu queria saber disso. “Por que você quer saber dos meus pais?”. A 

interrogação me pegara de surpresa. Sua preocupação estava em uma possível 

associação psicanalítica de suas experiências? Respondi-lhe que objetivava apenas 

discutir no trabalho sua “transição” considerando também sua posição social ligada a 

classe. 

As perguntas não foram feitas com respostas prontas à escolha, todas tiveram 

caráter aberto. E, ao invés de serem perguntas propriamente ditas, pedi ao entrevistado 

que falasse sobre um tema especifico a cada momento e o deixava falar sem grandes 
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interrupções. O roteiro da entrevista contava com pontos para discussão que se referiam: 

a) experiências de trabalho e emprego, b) educação formal (experiências escolares) do 

entrevistado e dos pais, c) trabalho e emprego de “pais”, “avós”, “irmãos” a quem eram 

tidos como responsabilizados, d) posições da família próxima sobre suas 

transexualidades e vivência familiar, e) acesso ao tema da transexualidade, f) se já 

apresentaram como lésbicas ou mulheres, g) renda, h) circuito de amizades com gays, 

lésbicas e heterossexuais, i) infância, j) “transição de gênero”, l) desejos e agências 

relacionados a mudanças corporais, m) hormonização, n) atividades físicas, o) acesso a 

serviços de saúde pública e privada, p) nome social, q) reprodução e direitos 

reprodutivos, r) violências sofridas, e, s) ativismo. 

Partindo das descrições do caderno de campo e munido das transcrições das 

entrevistas, passei a decupagem dos registros – de modo que foi possível marcar 

recorrências e diferenças entre diversas experiências por meio de narrativas. Com essa 

sistematização foi possível visualizar melhor o caráter de “história” a que os 

interlocutores estão compelidos a dar às suas falas, marcando desenvolvimentos 

cronológicos nas suas experiências. Como Pierre Bourdieu (1998a, p. 183) assinalou, 

falar de “história de vida” é supor que a vida é uma história, e que por isso se trata de 

“um conjunto de acontecimentos de uma existência individual concebida como uma 

história e o relato dessa história”. Desse modo, o autor aponta para o caráter ideológico 

do biógrafo, na sua criação de sentido (artificial) à própria história. Com isso, é 

preferível se utilizar aqui de “narrativa” por meio da qual o interlocutor constrói 

explicações para dar sentido (que não entendo por superficial) a sua história quando da 

ocasião desta pesquisa e da inquirição deste pesquisador – sem esquecer ainda o caráter 

dual desta relação, no sentido de que os interlocutores me inquirem constantemente 

sobre minha própria vida. 

 A Tabela 1 que segue apresenta os dados relacionados de quinze interlocutores 

entrevistados à pesquisa. Na tabela poderá ser visto que utilizo de uma coluna chamada 

de “situação familiar”, ela se propõe a mostrar como os interlocutores me apresentaram 

o convívio familiar e se a família “aceita” ou se é “contra” “seu ser homem trans”, como 

me colocam. Não tenho pretensões de me aprofundar nessa questão isoladamente, mas 

envolvê-la nas dinâmicas do acesso a identidade e à saúde. 
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Tabela 1 – Identificação dos interlocutores/entrevistados 

NOME IDADE SITUAÇÃO FAMILIAR 
REGIÃO 

DO PAÍS 

“RAÇA” 

/COR 
EDUCAÇÃO FORMAL OCUPAÇÃO* 

Dom Pedro 18 anos Vive com amigos. Pais “resistem”. Nordeste Branca Ensino Superior em curso Estudante Universitário 

Benjamim 18 anos Vive com amigos. Expulso de casa. Nordeste Branca Ensino Técnico em curso Estudante de Curso Técnico 

Operador de Telemarketing 

André 18 anos Vive com a avó. Família não “aceita”. Nordeste Branca Ensino Superior em curso Estudante Universitário e Instrutor Físico 

Vitor 19 anos Vive com amigos. Os pais “não sabem”. Nordeste Branca Ensino Superior em curso Estudante Universitário 

Jorge 20 anos Vive com a mãe. Apresenta que os pais não são 

“contra”. 

Nordeste Branca Ensino Médio Incompleto Organizador de Eventos 

Gustavo 20 anos Vive com os dois irmãos. Família não “aceita”. Nordeste Branca Ensino Médio Completo Vendedor de loja 

Mário 21 anos Vive com amigos. Pai “contra”, mãe “aceita”. Nordeste Branca Ensino Superior em curso Estudante Universitário 

Trabalha em Empresa de Telemarketing 

Marcelo 21 anos Mora com a mãe. Mãe “aceita”. Ctr-Oeste Branca Ensino Superior em curso Estudante Universitário e Feirante 

Francisco  22 anos Vive com a avó. Pai “aceita”. Nordeste Branca  Ensino Médio Completo Estudante Pré-Vestibular e Desempregado 

Alberto 22 anos Vive com amigos. Família resiste a “aceitar”. Nordeste Parda Ensino Superior em curso Estudante Universitário 

Odilon 25 anos Vive com a companheira. Pais não “aceitam”. Nordeste Branca Ensino Médio Completo  Desempregado 

Erik 25 anos Vive com os pais. Família “aceita” Nordeste Branca Ensino Médio Incompleto Estudante Pré-Vestibular e Desempregado 

Pedro 25 anos Vive com a companheira. Família “não aceita”. Sudeste Branca Ensino Médio Completo Vendedor de loja 

Joaquim 27 anos Vive com os pais. Família “aceita”. Ctr-Oeste Branca  Ensino Médio Completo Estudante de Cursinho e Vendedor de Loja 

Emanuel 28 anos Vive sozinho. Expulso de casa pela família por 

ser transexual. 

Sul Branca Ensino Superior Completo Desempregado. 

* Cf. Tabela 2 – Histórico de ocupação e transição, capítulo 4
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Os Capítulos 

 

 Em um dado momento pensei em dividir os capítulos da dissertação de uma maneira 

que a “transição de gênero” que os homens trans narram estivesse disposta como num início, 

meio e fim. Não poderia estar mais enganado. Não há na trajetória que narram com a minha 

inquirição uma cronologia rígida, nem seria sensato dispor a experiência dos interlocutores 

com um falso cronológico em servir apenas a organização do “autor” dos dados de campo. 

Seria então incompatível com o campo tentar organizar a dissertação dessa maneira. Por isso, 

a dissertação apresenta-se com 4 capítulos. 

 O primeiro capítulo foi chamado de Encontros e metáforas numa etnografia trans. 

Nele, a partir de uma etnografia do XII ENUDSG, procuro discutir como os homens trans 

constroem narrativas explicativas de “realidade” e de “irrealidade” para agenciarem a si 

mesmos através de suas experiências de campo. Nesse sentido, discuto como criam 

metaforicamente uma explicação de “se ver no espelho” para a própria identidade. Aliado a 

isso, problematizo a categoria “cis” enquanto nativa e criativa na construção de pessoas 

dentro de termos paralelos de vivência do gênero. Essas duas dimensões explicativa e prática 

põem em ação a constituição “do” homem trans enquanto uma “pessoa” que existe. 

Posteriormente, em meio a todo esse processo de criatividade política, situo a minha 

subjetividade na pesquisa, refletindo sobre como minha identidade foi manejada em campo, 

ora como “cis”, ora como “homem trans”. 

 O segundo capítulo tenta cumprir dois objetivos. Em Problemas com homens e 

problemas com masculinidades, como intitulo, discuto o caráter binário dos estudos de 

masculinidades e sua ausência da categoria homem. Problematizo ainda o caráter limitado dos 

conceitos de “masculinidades hegemônicas” e “masculinidades femininas” em explicar as 

experiências dos homens trans. Proponho pensar as masculinidades hegemônicas como 

advindas de teorias particulares que partem de um corpo binário de homem, o que denuncia 

seu caráter problemático para pensar as “estratégias de entrada na categoria homem” dos 

homens trans, ao invés de somente preocupar-me com a construção de atributos masculinos 

no corpo – o que afasta, portanto, o adjetivo “feminino” aliado ao biológico de uma 

masculinidade.  

 Como venho considerando a partir do campo, não é possível encontrar um paralelo 

entre “masculinidade de mulheres” e “masculinidades entre homens trans”, uma vez que estes 

e aquelas têm experiências divergentes, não apresentam um linear como se figurassem na 

mesma vivência entre elas serem uma espécie de “pré” e eles um “durante”. Além de que, não 
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reivindicam a mesma categoria identitária. Durante o campo um interlocutor acusou os 

pesquisadores que fazem este paralelo em cair quase numa “transfobia”, uma vez que a 

relação enseja um caráter de que estes foram algum dia mulheres ou que as são.  

 O terceiro capítulo intitula-se Em “transição”. Nele apresento e discuto as explicações 

e as construções a respeito da identidade de ser “homem trans” a partir de suas narrativas 

acerca de como tiveram acesso ao tema da transexualidade e de como viveram vidas onde não 

existiam. Apesar do drama9 que vivenciaram e vivenciam, sua narrativa durante o campo 

partiu de uma posição mais "confortável" por estarem no acesso de suas identidades “reais” - 

como me colocaram. Com isso, cumpre pensar como a transição de gênero é narrada, 

possibilitando percebê-la como um processo que não se aproxima de uma espécie de 

passagem de mulher para homem, mas de perceberem através do exame de suas 

subjetividades que nunca a foram. Este capítulo descreve suas trajetórias em superar as 

categorias “mulher” e/ou “lésbica” no sentido de acesso a outra identidade que sanasse seu 

desconforto e lhes definissem, isto é, a conformação de um “itinerário de identidade” que 

pode assumir variabilidades. Nesse sentido, o capítulo se preocupa em demonstrar como esse 

itinerário pode assumir a forma de uma relação de alteridade entre homens trans em 

“descoberta” de sua identidade e aqueles que já vivenciaram esse processo. 

 No quarto e último capítulo, procuro situar a transição de gênero nas contingências do 

manejo da hormonização – figurada como um passo importante na assunção de si mesmo – a 

partir das posições que os interlocutores ocupam no mercado de trabalho. Como se poderá 

perceber as práticas, as técnicas e os saberes em torno da construção protética do corpo se 

especificam a partir da vivência de uma estratificação social. Portanto, na primeira seção do 

capítulo irei descrever as trajetórias de emprego que os homens trans percorrem em meio ao 

acesso a saúde pública e privada na efetivação da transição. Em meio a diferentes acessos ao 

trabalho remunerado, esses sujeitos podem vivenciar gerenciamentos de suas transexualidades 

no mercado, vexames e desumanização por meio do não reconhecimento de suas identidades, 

ou ainda a completa ausência de acesso a quaisquer posições de trabalho por não figurarem os 

corpos produtivos requeridos pelo mercado.  

                                                           
9 Por “drama” se entende aqui um conjunto de vivências inseridas em relações familiares, públicas e/ou 

institucionais, envolvendo ou não práticas físicas de violência, nas quais sujeitos vivenciam experiências de 

sofrimento e violência por confrontarem normas. Nesse sentido, quanto aos interlocutores, um drama é 

vivenciado ao se colocarem como homem reclamando reconhecimento social diferente do que foi informado ao 

nascer a respeito de seu gênero associado ao seu sexo anatômico. Cf. Victor Turner (2008) e Maria Cavalcanti 

(2007), para uma discussão maior do termo aplicado a eventos. 
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Na segunda seção do capítulo 4, me preocupo em descrever os usos e os caminhos 

construídos à hormonização. Cercados por noções de “saudável”, “legal” e “ilegal”, os 

interlocutores constroem um verdadeiro circuito de administração de testosterona sintética 

dentro e fora dos protocolos oficiais. Numa formação protética do corpo, acionam discursiva e 

organicamente a emersão do que querem comunicar e vivenciar enquanto homens e 

transexuais. Podendo, com isso, observar métodos de aplicação, formas de aquisição, tipos de 

ésteres, e mudanças corporais associadas. O que possibilitará descrever os itinerários de 

transição competentes a testosterona e ao corpo. Diante disso, irei me ater ao âmbito da saúde 

formal a partir das vivências dos interlocutores, uma vez que oscilam entre se afastar de 

médicos e psicólogos e de procurarem seu “atendimento saudável”. 

Dessa forma, a dissertação não objetiva abarcar todas as relações e práticas envolvidas 

na transição de homens trans, nem de reduzir todos esses sujeitos às histórias dos 

interlocutores, mas antes de narrar um cenário muito particular de fissura com as normas de 

gênero. Os capítulos não se dividem numa disposição que dê conta de um início e de um fim 

sobre explicações de como vivem e como são esses indivíduos, mas na discussão que se 

pretende de problemas muito localizados e parciais. Propus seguir os colaboradores de modo 

a fazer com que as teorias aqui manejadas passassem ao crivo de suas experiências. A 

crescente imbricação entre áreas do conhecimento na discussão sobre transexualidade 

complexifica ainda mais as vivências de pessoas trans, uma vez que eles mesmos confrontam 

a medicina, a psicologia, e as ciências sociais no intercurso de um ativismo trans que não é 

acessível a todos da mesma maneira. A seguir, é possível descrever situações e negociações 

acionadas cotidianamente para o existir e para se fazer ouvidos, com a união entre texto e 

imagens.  
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Figura 2 - Espelho e indefinição. Grafite sobre Ofício A4. 

Mariana Lessa. 
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CAPÍTULO 1 

ENCONTROS E METÁFORAS NUMA ETNOGRAFIA TRANS 

 
 

As críticas que fundamentam o entendimento de uma ineficiência, de uma separação 

no texto entre teoria e as experiências de campo observadas revelam que isso poderia ser um 

retrato de um plano cartesiano no ato da pesquisa. Entende-se que ambas as dimensões são 

indissociáveis. Como já referenciou Edward Evans-Pritchard em 1950 e o foi retomado por 

Mariza Peirano (2014, p. 380), empiria e teoria não se separam, mas formam juntos um “fato 

etnográfico”. Isto é, “não são apenas dados coletados, mas questionamentos, fontes de 

renovação”. Dito em direção ligeiramente diversa, à teoria, Márcio Goldman (2006) chama a 

atenção para a necessidade de construir uma “teoria etnográfica”, o que não se refere a “teoria 

nativa” nem a “teoria científica”. O autor sugere que fiquemos numa posição central que 

balize a ambas e que, portanto, encaminharia o antropólogo e a antropóloga a não se perderem 

entre “teorias” e “narrativas”.  

 Talvez seja próxima a proposição de Goldman para eloquência contemporânea na 

antropologia de não repetir a relação desigual de poder entre antropólogo/a e “informantes”, 

que figurou outrora num cenário colonial “oficial” entre profissionais das grandes potências e 

“nativos” “indígenas” além-mar. São vários os antropólogos que, mesmo em meio a este 

passado, questionaram os interesses das grandes potências, as teorias em voga e a advertência 

à autonomia dos grupos indígenas. Esse clamor que nos aconselha a enxergar uma teoria de 

modo satisfatório apenas se tiver correspondência, antes, no próprio campo, se deve ao 

próprio amadurecimento da disciplina que tem se distanciado do seu passado de “gabinete” e 

de “varanda”. Atribuindo, portanto, à etnografia (seja entre pessoas ou entre arquivos), 

segundo Peirano (2014) sua própria constituição basilar. Com isso, há tempos que a 

antropologia deixou de ser o estudo do “exótico” em ilhotas distantes porque se percebeu que 

“a cultura não é um ‘objeto’ em vias de extinção” (SAHLINS, 1997, p. 41). Desse modo, 

enquanto um trabalho antropológico, parti privilegiando a observação com sua escuta 

constitutiva e o consequente registro em caderno de campo (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1998), 

inclusive às entrevistas realizadas (DEBERT, 1986; BOURDIEU, 1998a).  

As identidades são, antes de tudo, uma política, principalmente quando de sua pretensa 

fixidez. A ausência de uma forma de nomear a própria existência propicia um terreno de 

“irrealidade”, de conflitos particulares. O termo “trans” encontra eco não apenas no manejo 
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corporal de homens trans, mas também em seus processos identitários de construção de si 

mesmos. Tomam suas transexualidades enquanto “empoderamento”, onde antes haveriam 

“confusões” que poderiam impedir-lhes de enunciar quaisquer modos próprios de existir. Da 

mesma maneira que nomeiam a própria experiência, trabalham na construção do que seria seu 

oposto ou paralelo. Não se trata simplesmente de apresentarem sujeitos que seriam seus 

contrários definidores, mas de colocar suas experiências em constante equivalência às tidas 

como “normais” e “naturais”. É nessa dinâmica que o termo “cis” pode ser utilizado 

constantemente por pessoas trans como uma forma de classificação de pessoas que não são 

trans. 

Ao construir a pesquisa enquanto uma etnografia multilocalizada, isto é, observando 

interlocutores em diferentes cenários e cidades do país, pude vivenciar diferentes situações a 

partir de contextos micro e macro, ou seja, encontros pontuais para entrevistas, festas, 

congressos de ativismo trans, reuniões de coletivos trans e eventos diversos que fugiam aos 

nossos interesses. Essa vivência intensa, na qual acompanhei diversos homens trans em 

situações das mais variadas, desde oficiais de ativismo até festivas, acabou por me colocar de 

duas maneiras pelos homens trans interlocutores e por outras pessoas trans e não trans com as 

quais, inevitavelmente, me relacionei durante o campo de pesquisa. Fui apresentado ou 

tomado ora como trans, ora como cis. Essa ambivalência com a qual meus interlocutores 

moviam-me entre as relações no campo, me fez pensar acerca do termo cis como uma 

categoria própria de uma comunidade, que enquanto tal, funciona dentro de seus propósitos. 

É constante que diferentes homens trans iniciem suas narrativas explicativas 

pontuando memórias (LE GOFF, 1990; BOSI, 1979) que demonstrem situações através das 

quais possamos visualizar desencaixes específicos com as normas de gênero. Em alguma 

medida, essa construção biográfica é marcada por conflitos onde seus corpos figuram 

mecanismos centrais. Contudo, como procurarei demonstrar ao longo desse trabalho, homens 

trans de diferentes locais de origem, classes e repertórios culturais buscam descentralizar o 

corpo, principalmente quando objetivam relativizar a importância para suas vidas de manejos 

corporais diversos. A construção mnemônica também situa possíveis marcações anteriores 

onde “tentaram” ser “cis”, “mulher heterossexual cis” e “mulher lésbica cis”, para então 

situarem como se entendem atualmente. Essa dinâmica foi constantemente metaforizada a 

partir de uma relação com um espelho, através do qual um “não ver” daria lugar ao “ver-se” 

como “realmente se é” diante de um reflexo. 
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Meu objetivo neste capítulo ao me dispor dessas inferências é discutir como homens 

trans constroem uma narrativa explicativa de “realidade” e de “irrealidade” para disporem a si 

mesmos em suas experiências de campo. Desse modo, a categoria “cis” ocupa um lugar 

importante na constituição desse “real” que coloca o outro não-trans em termos paralelos, isto 

é, um modo que seja possível que figurem ambos como alternativas dentro das relações de 

gênero. Nesse sentido, isso explicaria mais a estes do que àqueles ao qual o termo se refere? 

Numa digressão é possível ver que o termo “cis” teve diversos usos muito antes de 

eclodir no ativismo trans. Ele já foi utilizado pelo sexólogo e psiquiatra alemão Volkmar 

Sigusch (2011) ao se falar em uma neosexualidade por meio da qual haveriam duas 

possibilidades, a “cissexualidade” (zissexuelle) e a transexualidade. O que não implica dizer 

que a transexualidade esteja aí ao lado da normalidade, mas o contrário, uma defesa da 

“cissexualidade”. Em artigo de 1994, Sigusch colocou que a cissexualidade tratar-se-ia de 

uma natureza que compreenderia os dispositivos (dispositive) que determinam a realidade das 

diferenças entre sexo e gênero. Essa dimensão natural é chamada pelo autor como se referindo 

“intencionalmente as pessoas cujo gênero, corpo e identidade de gênero coincidem” 

(SIGUSCH, 1994, p. 811).  

Ambos os termos, trans e cis, remontam prefixos no Latim. O primeiro se referindo a 

“do outro lado”, e o segundo a “do mesmo lado”. Além disso, os prefixos encontram uso 

como pares de oposição na química inorgânica e fora concebido para se referir ao espaço 

ocupado pelos ligantes de grupos de átomos de carbono diferentes no mesmo espaço 

geométrico (QUEIROZ E BATISTA, 1998; MELO, s/d). No entanto, trata-se de uma classificação 

sob crítica por não descrever todas as alternâncias isométricas. Poder-se-ia conjeturar que a 

grande disseminação do uso do termo “cis” para se referir a pessoas não-trans entre homens 

trans tem como grande responsável a disseminação do ativismo trans proveniente dos EUA e, 

ao acesso daqueles, a literatura estadunidense a respeito. 

Em 2007, Julia Serano resgata o termo “cis” em contraponto ao “trans” também na 

tentativa de retirar o caráter anormal deste último. Mesmo assim, não é possível afirmar que 

“cis” seja um termo universal em vivências trans, nem que seja visto entre populares e 

acadêmicos/ativistas feministas e trans como pedra angular na construção de uma 

normalidade às pessoas trans. O termo é muito mais resultado do acesso ao movimento social. 

Krista Scott-Nixon (2009) utiliza-se do termo “não trans” (non-trans) por considerar que 

alcance sujeitos que não conhecem nada a respeito da transexualidade. Em recente 

participação no Brasil, Judith Butler (2015) após ser inquirida a respeito do termo, responde 
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que ele apresenta uma profícua maneira de se colocar diante do “normal”, entretanto chama 

atenção à possibilidade da criação de um novo binarismo. Ou seja, poder-se-ia chegar a uma 

oposição binária cis/trans ao invés ou junto a homem/mulher. 

Optei, portanto, por utilizar-me de notas etnográficas ao trazer fragmentos do campo 

para refletir sobre a problematização da categorização nativa do termo “cis”, que ganha 

contornos diferenciados em relação ao uso inicial de Sigusch (1994, 2011), para mostrar sua 

capacidade criativa e criadora (WAGNER, 2010; TURNER, 2008). O capítulo parte de descrição 

do ENUDSG (XII Encontro Nacional em Universidades sobre Diversidade Sexual e de 

Gênero) realizado em 2014 por ter sido um locus privilegiado para observar as maneiras pelas 

quais esse termo é erigido e dramatizado. Refletindo como eu me tornei cis diante dos 

interlocutores é possível perceber os caminhos metodológicos percorridos à pesquisa até 

chegar a categoria cis como um modo de classificação e de criação da pessoa transexual. Na 

segunda parte, parto à discussão das metaforizações empreendidas pelos homens trans ao 

explicarem suas experiências de acesso às suas identidades em termos do que compete à 

“realidade” e a “estar livre”. Diante disso, concluo o capítulo com algumas reflexões sobre 

como a minha subjetividade (SCHWADE E LAGO, 2006) esteve presente junto à etnografia 

(WAGNER, 2010) encarando diferentes modos de ser no gênero.  

 

1.1. Desafios de um campo multilocalizado: quando eu me tornei “cis” 

 

Desde a escrita do projeto, no final do ano de 2013, tenho tentado estabelecer uma 

rede de contatos com interlocutores à pesquisa. Ou seja, o emprego de uma “técnica de rede” 

através da qual cada entrevistado indicaria outro, e ao qual se acessaria através da confiança 

garantida pelo anterior (LUNA, 2007). Entretanto, em termos práticos não me utilizei 

efetivamente desta ferramenta de indicação entre interlocutores durante todo o campo. Mesmo 

que conhecesse homens trans à época da escrita do projeto, com o passar do tempo a 

preocupação aumentava diante da dificuldade de realizar um trabalho de campo cuja 

observação fosse possível. Pensei também que poderia me utilizar de participação em 

congressos de ativistas trans para conhecer interlocutores e tentar aplicar entrevistas, mas isto 

se mostrou ineficiente diante do caráter momentâneo destes espaços. Apenas o XII ENUDSG 

foi um congresso efetivamente frutífero para o estabelecimento de relações posteriores e a 

observação participante, que descreverei adiante.  

Diante disso, mesmo que a técnica de rede tenha sérios limites, em algum sentido ela 

me foi interessante para conhecer os primeiros interlocutores via Internet. Durante algum 
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tempo passei a adicionar homens trans com os quais eu detinha “amigos” em comum na rede 

social Facebook. Mas com o decorrer do tempo, pessoas trans passaram a me solicitar 

“amizade”, principalmente homens trans. No mais das vezes, os meninos trans me 

perguntavam se eu era também um – havia, portanto, “passado” como um homem trans. “Ah, 

achei que fosse”, muitos me respondiam diante da minha negação que não era uma pessoa 

transexual. Constantemente a pergunta viria somente depois de muito conversarmos na caixa 

de bate-papo – conversas que não encaro como entrevistas ou que façam parte do corpus aqui 

constituído. Devido a diversas “amizades” na Internet, das quais conversava regularmente 

com vários destes homens trans, planejava realizar o trabalho de campo na região de São 

Paulo, já que o maior número de interlocutores em potencial poderia ser observado na capital 

paulista. 

Mas não foi o que se confirmou. Durante minha primeira viagem a São Paulo para 

tentar me encontrar face a face, especificamente, com quatro interlocutores, pude conhecer 

apenas Pedro. Os outros se tornaram inacessíveis quando estive presente na cidade. Mesmo 

Pedro foi difícil conhecer, uma vez que ele tivera um problema médico um dia antes da data 

que marcamos para nos encontrar. Havia sido hospitalizado para observação, inclusive 

enviara ao meu celular uma foto de seu braço com a pulseira identificadora do Hospital. No 

entanto, ele se recuperou e dois dias depois nos encontramos na região da República. 

Conversamos longamente naquela noite em um bar gay próximo ao Metrô da estação daquele 

bairro. Conheci a sua namorada na época, hoje sua companheira com quem “vive junto” – 

como disse recentemente. A experiência inicial de conhecê-lo proporcionou questionamentos, 

dados preciosos com os quais pude refletir melhor sobre o campo e os problemas de pesquisa. 

Durante minha estada em São Paulo ainda visitei o Centro de Referência a Defesa da 

Diversidade (CRD)10, da Prefeitura Municipal. Como uma amiga paulista me falara, tratava-

se de um lugar de atendimento a pessoas trans e homossexuais em situações de 

vulnerabilidade social. Portanto, me pareceu um espaço onde eu poderia encontrar 

interlocutores, contudo não foi o que aconteceu. Essa mesma amiga que indicara o CRD 

ajudou no meu percurso até lá dias depois, mas em nossa primeira tentativa, numa manhã 

desse dia, o lugar estava fechado. Uma placa na porta informara que às 13 horas da tarde 

                                                           
10 Centro de Referência a defesa da Diversidade (CRD), do Município de São Paulo, “é um espaço de 

desenvolvimento social que visa oferecer acolhida, escuta especializada e atendimento, prioritário, a travestis e 

transexuais, profissionais do sexo, pessoas vivendo com HIV, gays e lésbicas que estejam em situ refletindo 

como eu me tornei cis diante dos interlocutores ação de vulnerabilidade e risco social” (CRD). Barbosa (2010) 

fez sua etnografia sobre travestis e transexuais neste mesmo CRD. 
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estariam abertos. Então esperamos, minha amiga mostraria o bairro, fazíamos “hora” 

enquanto o Centro não abria.  

Depois de andarmos pelo bairro chegamos ao CRD por volta das 14 horas. Entramos 

por um hall onde alguns profissionais organizavam caixas de preservativos e lubrificantes, 

dos quais nos ofereciam. Havíamos chegado exatamente no dia de aplicação de teste de 

HIV/Aids e o lugar estava realmente movimentado. Tentei conversar com a principal 

atendente ao público. Expliquei-lhe que era estudante e sobre o que estava a pesquisar e se 

teria possibilidade de falar com alguém. Ao que me disse que este alguém deveria ser 

inicialmente o diretor, mas ele não dispunha de tempo. Aproveitei a conversa rápida com a 

atendente e lhe perguntei sobre a quantidade de atendimentos a homens trans, ao que ela 

respondeu ser mínima comparada a travestis e mulheres transexuais atendidas.  

Antes que minha amiga e eu deixássemos o balcão do CRD, a atendente nos indicou o 

“Ambulatório TT” (Ambulatório de Saúde Integral a Travestis e Transexuais), no Centro de 

Referência e Treinamento DST/Aids (CRT)11. Anotando o endereço do Ambulatório em um 

folheto do próprio CRD, ela nos explicava como chegar ao lugar. Naquele momento pareceu 

interessante tentar conversar com algum profissional de saúde do CRT e com isso, ver a 

possibilidade de parte do trabalho de campo ali ser realizado.  

Minha amiga ainda continuava a me acompanhar, então seguimos de metrô à região da 

Vila Mariana (Zona Sul) onde o Centro de Referência ficava localizado. Ao entrarmos no 

CRT pude ver um letreiro com a inscrição "Ambulatório - Travestis e Transexuais" de frente à 

porta de entrada. O letreiro indicava com uma seta à direta, escrita à mão. A segunda 

inscrição, "Ambulatório TT", agora gravada acima da porta, também em papel escrito à mão, 

revelava uma salinha dividida em três vãos. Duas identidades concebidas de maneiras 

diferentes estavam ali inscritas, gravadas. O anúncio em azul mostrava a letra “T” repetida, ao 

visitante deixava-se claro, portanto, a separação identitária e as categorias nosológicas 

diferentes.  

Ao abrir a porta da sala onde havia a inscrição, pude conversar com duas enfermeiras 

que me atenderam. Após explicar-lhes sobre os objetivos de minha visita ao Ambulatório, 

uma das profissionais responde que eu precisaria primeiro encaminhar um pedido formal ao 

diretor do CRT antes de qualquer visita ao lugar. Mesmo diante disso, ainda pude ouvir que o 

atendimento a homens trans também era reduzido em relação às travestis e transexuais (que 

                                                           
11 Segundo o próprio sítio eletrônico do Ambulatório, se trata de um serviço criado em 2010 pelo Governo do 

Estado de São Paulo. E, “tem por objetivo atender as travestis e transexuais de forma integral. Os principais 

procedimentos oferecidos pelo ambulatório são: acolhimento, avaliação médica, endocrinológica, proctológica, 

fonoaudiológica e de Saúde Mental”. Disponível em: <http://goo.gl/5EsFFh>. Acesso em: abr. 2015.  
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figuravam nos letreiros à mão). A partir dessa visita, decidi recorrer ao ambiente hospitalar 

somente se os interlocutores com os quais fizesse a pesquisa detivessem alguma relação direta 

com a oficialidade de ambulatórios. O que se mostrou em menor número quando consegui 

estabelecer interlocutores na minha própria cidade. Estava nesse sentido à perseguição de 

interlocutores de maneira descentralizada, o que contei com um pouco de surpresa ao 

conseguir finalmente estabelecer uma rede cuja observação dos sujeitos fosse possível. 

Na região de Natal, onde moro desde o início do curso de mestrado, não conhecia 

nenhum homem trans até outubro de 2014 – data que guarda meu diário de campo. Ainda no 

primeiro semestre desse ano, havia conhecido uma ativista transexual que participara do 

Seminário “Semana DebateTrans”, realizado pelo Núcleo Tirésias12, na UFRN. No mesmo 

evento havia também um homem trans ativista de outro estado participando de uma mesa 

redonda, mas não consegui que conversássemos. Após as falas gerais, fui apresentado a 

ativista trans a quem chamarei de Mariana. Na mesma ocasião, conheci outras travestis e um 

rapaz trans que, segundo Mariana, “não havia iniciado a transição”. Referia-se aos manejos 

corporais. Entretanto, não consegui vê-lo nunca mais. Cheguei a comentar com ela sobre 

minha pesquisa, ao que se mostrou bastante solícita de início. Dali, alguns meses se passaram 

e eu não consegui mais o seu contato ao que acabei adicionando em meu perfil no Facebook. 

Através da caixa de bate-papo iniciei uma conversa e pedi que me ajudasse a intermediar 

alguma relação com homens trans que por ventura conhecesse.  

Na mesma conversa, Mariana me contou que conhecia vários meninos trans da cidade 

e que ela mesma poderia intermediar um encontro entre nós. Ao que fui tomado de surpresa e 

excitação diante da possibilidade. Foi quando Mariana publicou no Facebook uma postagem 

onde marcava os meninos trans e a mim, ao tentar oficializar uma reunião entre nós. No 

primeiro instante achei a postagem acabou me deixando ainda mais inseguro diante do 

inesperado aceite dos interlocutores para que eu realizasse a pesquisa. Com isso, a reunião foi 

marcada para três dias depois nas dependências da UFRN. 

Antes mesmo de a reunião acontecer, os rapazes com que Mariana marcava na 

publicação me adicionaram em um grupo de discussão no Aplicativo WhatsApp para homens 

trans da região. Dias depois fui adicionado também a outro grupo similar no mesmo 

aplicativo, mas agora de abrangência nacional. De início, pensei que poderia acompanhar as 

suas discussões nos grupos como parte do campo da pesquisa. No entanto, não me pareceu 

                                                           
12 Tirésias - Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Diversidade Sexual, Gênero e Direitos Humanos, trata-se de 

um grupo de extensão e pesquisa sobre questões relacionadas a diversidade sexual, a equidade de gênero e a 

garantia de direitos humanos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi coordenado originalmente 

pela profa. Berenice Bento. 
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profícuo, uma vez que não iria conseguir acompanhar com observações em campo 

efetivamente todos os membros de ambos os grupos. Além do que suas conversas eram de 

âmbito contingente a grandes proporções, o que não tornava possível o seu acompanhamento 

naquele momento. Passei então a participar dos grupos e ajudá-los no que me solicitassem 

dentro do ativismo que empreendiam, além de ter sido um espaço para marcarmos ocasiões 

para sair a bares e festas – o que aconteceu e continua acontecendo hoje. Conforme se verá 

em todo o trabalho, os momentos em bares e festas e os próprios contextos das entrevistas são 

vistos a partir do seu caráter de sociabilidade ao qual estão envolvidos os sujeitos que 

interagem (SIMMEL, 1950). 

A reunião proposta por Mariana aconteceu ainda em outubro de 2014. Cheguei no 

local marcado antes de todos. Após Mariana, os meninos trans chegaram com um pouco de 

atraso. Entravam à porta quase todos no mesmo momento, com exceção de um que chegou 

ainda mais tarde. Naquele momento estava nervoso, tentava prestar a maior atenção possível 

às interações. Todos os homens trans presentes utilizavam-se de roupas masculinas e 

procuravam não deixar espaço à androginia13. Também estavam presentes mulheres trans e 

homens homossexuais não trans de outras duas organizações de ativismo. Éramos por volta de 

15 pessoas. O momento marcara também a intenção de organizar um núcleo de ativismo 

específico de homens trans na região e da minha apresentação enquanto um proponente de 

uma pesquisa que os envolvia. Mariana falava ainda da necessidade de formação futura de 

uma diretoria local. Os rapazes trans e ela reiteraram que estavam em contato com outro 

ativista do Sudeste para integrarem uma rede nacional de ativismo. Após algumas proposições 

iniciais, Mariana nos chama à apresentação, ao que diz: “Gostaria que todos se apresentassem, 

os meninos trans, as meninas, todo mundo”.  

Estávamos dispostos em um círculo sentados em cadeiras em uma sala de aula no 

campus da UFRN. Um a um, todos que estavam na reunião disseram seus nomes, suas idades 

e seus motivos para estarem ali. Era marcante que cada apresentador/a nomeava se vivenciara 

a experiência transexual. “Sou trans”, “não sou trans”. “Sou Cis”, disse uma mulher lésbica. 

Em penúltimo na chamada, me apresentei. “Me chamo Cleiton, tenho 26 anos”. Nesse 

momento, antes de terminar minha fala, disse: “Sou Cis”. Como pude perceber, enunciar ser 

“cis” para eles pontuava o reconhecimento ético de que pessoas trans não se referem ao 

                                                           
13 Durante muito tempo, androginia foi sinônimo de “hermafroditismo”, rubrica médica que se refere a um corpo 

apresentar genitalmente o pênis e a vagina (LEITE JR., 2014). Concebe-se aqui androginia a partir dos 

interlocutores, que definem sê-la a performance corporal que integra aspectos tomados como masculinos e 

femininos, ao que me explicam ainda acarretar serem tomados como dúbios por gerar uma “imprecisão” sobre o 

caráter de um “gênero verdadeiro”. 
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anormal e ao patológico. Nesse sentido, repeti a mulher lésbica que se apresentou antes de 

mim. 

Um homem que se apresentava como gay anunciava o caráter pioneiro da reunião em 

objetivar a organização de um ativismo local ainda escasso. Após sua fala, várias outras se 

seguiram e Mariana noticiava que iria realizar-se em Mossoró/RN um congresso de militância 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). Formulários foram então 

distribuídos entre nós para que fizéssemos as inscrições. Com isso, Mariana pedia que eu 

apresentasse minha pesquisa e seus objetivos. Finalizando minha fala, os interlocutores em 

potencial se mostravam abertos a participarem. Ainda assim, Mariana me perguntava que tipo 

de pergunta iria fazer aos “meninos”. Nesse momento explicava que seriam perguntas sobre 

as experiências pessoais de cada um no reconhecimento de suas transexualidades. 

Com esse encontro pude conhecer vários homens trans, no entanto, apenas três dos 

sete presentes se tornaram interlocutores da pesquisa. Não passei a entrevistá-los de imediato, 

me concentrei em participar das atividades que estavam envolvidos enquanto ativistas. Vários 

homens trans na reunião estiveram distantes e não consegui acesso. Ainda assim, em reuniões 

posteriores outros sujeitos entraram no núcleo de ativismo recém-organizado, aos quais pude 

estabelecer uma relação à pesquisa – e para além dela, uma vez que se tornaram meus amigos. 

Contudo, o trabalho de campo não se resume ao circuito de ativismo de homens trans, esse 

contexto serviu primordialmente como um ponto de partida. Muito embora tenha 

acompanhado diversas reuniões e atividades públicas que estavam engajados, como 

distribuição de panfletos e preservativos no centro da cidade, os interlocutores que compõem 

o corpus aqui reunido estão para além deste núcleo e entre diversos estados do país14. São 

homens trans que se definem também entre aqueles “fazem ativismo” e os que não fazem – 

em suas próprias palavras. Outros ainda não se encontram nem ao menos no contexto 

acadêmico, como pude perceber no XII ENUDSG que foi realizado em Mossoró entre os dias 

12 e 16 de dezembro de 2014. 

Esse Encontro foi marcado pela atuação ativa de pessoas trans que reivindicavam 

tratamento equânime em relação às suas identidades de gênero. Seja por meio do tratamento 

por nome social (sem a necessidade de chamamento por nomes civis contrários aos seus 

gêneros reclamados), seja ao reclame por banheiros exclusivos – já que o alojamento onde 

ficávamos oferecia apenas banheiros coletivos –, os ativistas trans realizaram chamadas à 

complexificação do movimento LGBT. Estavam a acusá-lo, não sem razão, de privilegiar 

                                                           
14 Estando, portanto, a observação de práticas de ativismo figurando apenas como locus metodológico à 

pesquisa. 
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pautas próprias aos homens gays obscurecendo direitos trans. O ENUDSG transcorreu 

durante cinco dias, e fiquei durante todo o evento junto das pessoas trans, dormíamos 

próximos no alojamento em barracas e/ou sacos de dormir, comíamos no mesmo restaurante 

da Universidade do Encontro, assim como participávamos das festas que aconteciam a cada 

noite. 

No segundo dia do evento, enquanto todos os participantes se preparavam para a 

segunda festa que aconteceria logo mais, os banheiros eram motivo ainda de muita discussão. 

Como estávamos alojados em uma espécie de ginásio poliesportivo, os banheiros eram todos 

coletivos. Não havia nenhuma cabine privativa que possibilitasse privacidade individual. E 

isso era razão para muita discussão nas rodas de conversa do Evento. As pessoas trans eram as 

únicas que levantavam esse tema. Reclamavam banheiros individuais, diante da privacidade 

que almejavam por razão de seus corpos em fissura particular com as normas de gênero. 

Como medida definitiva, mas paliativa, a organização colocara um grande papelão rijo para 

separar alguns chuveiros. O que na prática não adiantava muito, uma vez que nada impediria 

quem quisesse de entrar na parte privativa às pessoas trans.  

Havia uma placa escrita à mão numa folha de papel ofício “Banheiro pessoas trans”, 

que já desbotado teria caído algumas vezes. O que causava também aos desavisados entrada 

na parte coletiva privativa. Foi o que aconteceu comigo. Já finalizando meu banho, uma 

mulher entra no banheiro e toma banho. Enquanto preparava meus pertences para deixar o 

banheiro, Mariana entra também no ambiente e me apresenta a moça que eu seria um homem 

trans. Ao que prontamente rio, e digo que não. Antes disso, a mulher até agora estranha 

acreditando que sim, me cumprimenta com simpatia. Muitas vezes isso se repetiu, tanto 

ocasionado por Marina “brincar” ao dizer que eu era homem trans, como por estranhos assim 

o acharem devido a minha companhia junto a homens e mulheres trans de diferentes estados 

do Nordeste. Minha figura masculina poderia indicar que eu era um homem trans, já que só 

convivia com eles naquele espaço. Compartilhei de momentos muito diversos, festas, 

cantorias ao final de tardes, conversas a sós com interlocutores onde pude realizar entrevistas. 

O que me possibilitou observar inclusive situações que eu não estava incluído diretamente.  

Com a experiência de participação no XII ENUDSG, repensei que meu enrijecimento 

em pensar os interlocutores apenas a partir do uso de tecnologias me afastava de suas 

vivências. Conheci homens trans gays que namoravam no Encontro com outros homens, e 

outros com “homens” e “mulheres”, além de que pude socializar com diversos amigos em 

festas que acompanhava também os interlocutores em bebidas, danças de forró 
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(principalmente), etc. Durante o dia participávamos de palestras sobre ativismo, apresentações 

de trabalhos acadêmicos em grupos de trabalho, rodas de conversas informais, entre outros.  

Logo no primeiro dia do congresso, os ativistas que já conhecera em Natal me 

apresentavam outros homens trans de Estados diversos para que eu pudesse dar 

prosseguimento à pesquisa. Refiro-me às pessoas trans com quem convivo por “ativistas” ao 

referir àqueles que assim se colocam, principalmente devido as suas ênfases em dizer como o 

“ativismo” mudou suas vidas. No final do evento consegui realizar entrevistas com quatro 

homens trans (no quarto e no último dia), após vivenciar o Encontro junto a eles. Apesar de 

ter me colocado, de certa maneira, como um homem gay que também estava entre a militância 

do ENUDSG, mais observei as interações no congresso do que participei como um ativista. 

Além disso, acabei “passando” por homem trans mesmo que oscilando em direção a “homem 

cis”. Esse espaço se configurou como um encontro de identidades, no qual emergiram 

diferenças entre trans e não trans (ou cis) de maneira intensa. 

Um dos primeiros grandes impactos da profusão de reclames identitários guarda uma 

página em meu diário: 

Sob o calor de Mossoró Judite se abanava. Estávamos à fila das refeições em 

meio ao horário de almoço entre as palestras daquele dia, que compreendia o 

evento de ativismo LGBT que participávamos – ela enquanto mulher 

transexual, eu enquanto homem “cis” gay. Percebi então figurar em seu 

braço esquerdo uma pulseira. Branca e trançada tratava-se de um enunciado 

e de um chamamento, como me dissera, em outras palavras, quando lhe 

perguntei. Enunciava seu ser mulher (independentemente de ser transexual) 

e ativista feminista, bem como um chamamento ao seu socorro à desgraça de 

um possível agressor em nosso contexto (Caderno de campo, dez. 2014). 

 

Pude perceber que outras mulheres participantes andavam pelas dependências do 

Congresso com uma espécie de pulseira de tecido trançada de cor branca. O que confirmara a 

fala de Judite. As usuárias da pulseira branca eram mulheres ativas em um movimento de 

discussão feminista naquela ocasião. Aquele que, eventualmente, cometesse violência contra 

uma das usuárias cairia em desgraça ao ter próximo outras companheiras. 

Na noite anterior a minha pergunta a Judite, no alojamento do Congresso, um grande 

círculo de mulheres sentadas ao chão havia se formado. Estavam lá, tanto mulheres trans 

como as que não vivem essa experiência. Discutiam feminismo e direitos da mulher também 

no âmbito do evento. Percebi de longe toda a formação do círculo. Ao que me aproximo, e 

sem perceber, acabo por estar de pé, próximo do ambiente, observando-as e ouvido tudo que 

falavam. Caminhava desde o banheiro no lado oposto, disso começaram a perceber que eu 

estava bem próximo. Após alguns minutos em que falavam, uma das mulheres se levanta e 
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vem em minha direção. Lésbica, pelo que soube por uma conversa anterior rápida na saída do 

chuveiro coletivo, me pede para sair das proximidades do círculo. Explica-me que se tratava 

de um espaço exclusivo para mulheres, portanto, deveria não estar presente. Era homem e 

“cis”, como me dizia. Peço, então desculpas. “Não sabia”, lhe respondo. Saio envergonhado e 

volto a conversar com os meninos trans que estão sentados não muito longe e que não 

detinham nenhum objetivo ou vontade de estarem ali no espaço das mulheres. 

O espaço das mulheres, sejam trans ou não, no evento que descrevo é significativo 

para se observar a problematização de quem sejam homens e mulheres, porque retoma a uma 

das maiores questões do feminismo: quem é o seu sujeito? Essa pergunta tem recortado 

transversalmente o feminismo de maneira a gerar uma problematização de quem seja essa 

mulher, ou o que tornaria essas em mulheres sujeitas – sejam sobre as quais se falam, ou 

aquelas de fala enquanto tais. Muitos dias após o ENUDSG, alguns homens trans 

interlocutores mudaram de ideia e me diziam ser sujeitos do feminismo porque haviam visto 

que também estavam sujeitos a engravidarem, serem estuprados, ao aborto etc. Mas deixavam 

anunciado que se colocavam como homens trans e não mulheres. 

Como se pode perceber na dinâmica do círculo de mulheres do qual eu fui convidado a 

me retirar por ser homem, as identidades estavam dispostas. Enquanto pude ouvir o que 

falavam, foi perceptível uma demanda de debate que pudesse contemplar particularidades de 

mulheres que são trans e não trans. Essas duas categorias estavam colocadas de maneira larga 

nos espaços de sociabilidade, seja de discussão ativista, seja festiva. Antes do episódio da 

expulsão das proximidades do círculo, eu pude comungar com diversos homens trans em uma 

dinâmica onde pudemos cantar com o auxílio do violão e cantorias. Esse momento demarcara 

as maneiras de sociabilidade que os homens trans assim autodenominados teriam durante o 

Congresso. Era muito um momento de descontração que se entrelaçava a um debate ativista, 

preponderando mais àquele do que para esse último. Mesmo assim, ainda nos apresentamos e 

em determinados momentos alguns anunciavam se viviam ou não a experiência transexual, 

isto é, se era cis ou trans. 

Conheci Vitor (19 anos) em uma roda de cantoria no Alojamento do congresso do XII 

ENUDSG. Estávamos todos sentados ao chão. Cantávamos, enquanto dois meninos trans se 

alternavam no violão. Ele estava sentado junto de nós, e não o identifiquei como homem 

trans. Suas roupas femininas, os seios sem estar escondidos sob o binder15 não lhe 

caracterizava como homem trans aos meus olhos (como irei me deter mais propriamente no 

                                                           
15 Faixa que aperta as mamas para escondê-las. 
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capítulo 3). A partir de conhecê-lo passei a questionar o caráter inicial da “transição” e de 

como ela não é definida somente pela mudança do corpo (Caderno de Campo, 16 dez. 2014). 

Teríamos no decorrer do evento conversas acaloradas a respeito do que significa para ele se 

colocar como trans em contraposição a ser uma mulher “cis”. Emocionados, trocávamos 

experiências sobre eu ser um homem gay, que me considerava em constante insegurança por 

sê-lo e ele sobre se sentir também muito inseguro, pela violência que estava encarando 

cotidianamente. No entanto, Vitor começava a apresentar que, por outro lado, também se 

sentia “com poder”, isto é, “empoderado”:  

 

Ai tipo, eu acredito que tem esse processo de dar a minha cara para bater 

porque você se reivindicar como trans, você se reivindicar como mulher 

trans é você se empoderar, se emancipar e ter firmeza nessa identidade, mas 

também é você dar a cara pra bater, né, pra sociedade porque não é fácil. Se 

não é fácil para um gay que é cis na sociedade, não é fácil para uma sapatão, 

para uma lésbica que é cis imagine para um homem trans e, às vezes, para 

um homem trans gay (Vitor, em entrevista, dez. 2014).   

 

 Vitor está se referindo claramente a assunção da identidade, a um apropriar-se daquilo 

que é seu diante de todos que podem rejeitar ou aceitar esse ato de se assumir. A reatualização 

do termo cis pelo ativismo pode ser visto agindo como uma metáfora, não no sentido de 

ficção, mas porque une dois campos de significado em um novo. Diferentemente do que se 

concebeu no “Ocidente”, a metáfora não se constitui como uma representação do falso ou de 

máscara do real, do que não existe (WAGNER, 2010). Citando ainda Nisbet, Victor Turner 

(2008) dissera que a metáfora cria ao unir dois campos de conhecimento e de experiência. O 

autor faz referência a uma esfera epistemológica ao discutir as formas através das quais 

saberes científicos podem apresentar suas ideias. Quando um homem trans agencia o termo 

“cis” para se referir a alguém que corresponde a uma matemática que ela não efetua, se 

engendra aí uma ligação entre domínios de conhecimento e experiência sobre o corpo e sobre 

o gênero. Com isso, é preciso ter em mente que “trans” não é reduzível a uma supressão 

metafórica do que se refere a “cis”. Ambos os termos selecionam, enfatizam, suprimem e 

organizam características que competem ao masculino e ao feminino. Eles ganham 

significados juntos e é preciso vê-los também deslocados do âmbito médico-psi. 

Entretanto, as experiências de homens transexuais mostram que para que haja alguém 

“trans” é preciso haver um correspondente que apresente o que se espera de um homem ou 

mulher no corpo e no gênero. O termo “cis” acaba por eclodir a criação de uma categoria de 

pessoas, não somente as pessoas não-trans, mas as próprias pessoas transexuais. Esse modo de 



45 
 

 
 

classificação ao situar o termo “cis” coloca as identidades de homens trans de maneira muito 

próxima do que foi feito com as categorias “homossexual” e “heterossexual” pelo movimento 

LGBT (SIMÕES E CARRARA, 2014), que separou dois grupos de pessoas. Algo sem 

precedentes diante da tentativa da medicina de separar os sujeitos homossexuais do restante 

da população, como mostraram Júlio Simões e Sérgio Carrara (2014). 

Quero argumentar que esta tentativa de separar pessoas trans e não-trans não se dá 

apenas com o uso do termo cis, mas com a construção de uma narrativa que apresenta as 

identidades de homens trans entre dois momentos. Um de irrealidade e/ou prisão, quando 

ainda se veria “confusamente” como mulher e/ou lésbica; e outro momento de realidade e 

liberdade ao poder manejar a categoria de homens trans como autoexplicativa. Vitor pondera 

e lembra-se que vivenciou uma infância e adolescência em um clima muito inóspito às 

diferenças. Por isso, ele colocaria o enunciado “Eu não sou mulher” como um epíteto de sua 

liberdade, de “se sentir livre”. 

 

Mas eu sempre vivi muito, muito num lugar onde tiveram sempre mulheres 

cis e héteros e conservadoras, então isso repercutiu muito na minha vida e eu 

acho que isso que tá refletindo muito nesse embaralho que eu tou na minha 

mente, sabe? De assim, não é fácil velho, não é fácil mesmo, sabe? Você 

viver num ambiente desse e você se vê num outro espaço, com outra 

identidade, ter que transgredir isso tudo, mas como você vai lidar com isso 

tudo, sabe? E aí, as minhas amigas todas héteros, super entre aspas como 

dizem; superfemininas que usam roupas ditas roupas femininas e, como eu 

sempre estive nesse espaço e lá está o Vitor com saia, com a cara cheia de 

maquiagem, prancha no cabelo toda semana, indo pro salão, dando 

progressiva, fazendo a unha e não sei o que. Velho, hoje eu digo que eu vivo 

na liberdade, sabe? Porque quando eu conseguir olhar para as pessoas e 

gritar “eu não sou mulher”, sabe? Algumas pessoas ainda conseguem falar 

isso, mas não com todas “eu não sou mulher”, ou então as outras pessoas que 

“eu sou mulher, mas eu sou sapatão”, sabe? Eu não estou nesse 

determinismo que a sociedade coloca, né?! (Vitor, em entrevista, dez. 2014). 

 

 A possibilidade de poder se sentir, se apresentar e vivenciar experiências diversas e 

públicas como homem e trans, os coloca um status de “liberdade” ou como “realidade”. Suas 

narrativas ecoam uma prisão ou uma irrealidade, um espaço indefinido no qual não sabiam 

como tinha conseguido dinamizar relações enquanto mulher. A liberdade e a realidade 

coadunadas apresentam uma forma de metáfora porque é criadora, que cria um discurso 

afirmativo. Se a medicina lhes explica que são doentes mentais, por isso seriam transexuais; 

se as opiniões públicas em geral que têm contato reiteram violentamente no cotidiano que 

nunca serão homens porque sê-lo é matéria do nascimento, homens trans narram essas 



46 
 

 
 

explicações com metáforas de “realidade” e “irrealidade”. Ao mesmo tempo que têm acesso 

as teorias psicanalíticas que em algum momento pôde lhes ser alternativa de explicar a si 

mesmos, também conhecem teorias que contrapõem o discurso médico-psi e repensa o gênero 

e a sexualidade. Falar em metáfora em nada associa suas narrativas com ficções, mas com 

capacidade criativa para contrastar com os saberes disciplinares que lhes desumanizam. 

 Em um primeiro momento seria tentador colocar as narrativas biográficas de homens 

trans como copiando simplesmente o itinerário terapêutico outorgado pelas teorias 

psicanalíticas (cf. BENTO, 2006a). No entanto, a maneira como criam uma metáfora da “luz” e 

do “se ver” correspondendo à realidade e a liberdade de poder “ser” homem trans efetua o 

reconhecimento de processos sociais muito mais localizados do que é feito pelas teorias 

médico-psi que os colocam como doentes mentais. Segundo Dicionário Escolar da Língua 

Portuguesa da ABL (2008), “realidade” significa “aquilo que existe”. Desse modo, quando os 

homens trans narram que “viram” suas realidades refletidas no espelho ao se verem como tais, 

narram metaforicamente os processos pelos quais tornaram essa identidade disponível e, 

portanto, visível. Por isso, essa experiência já se apresenta como uma confirmação da 

transexualidade que dramatizam. 

 

1.2. Nas metáforas da percepção: sobre um espelho numa sala escura 

 

Dom Pedro (19 anos) conversava com amigos quando eu o abordei para iniciar nossa 

entrevista, já previamente definida. Enquanto finalizava sua conversa, ria. Olhando-me, 

concordou em ir comigo para um lugar mais afastado do grupo para conversarmos. Estávamos 

ainda no ENUDSG e era o último dia do evento. Conheci Dom Pedro nessa ocasião e 

passamos a ter uma relação de proximidade em curto espaço de tempo. Chegamos a beber 

juntos nas festas do Congresso; conversávamos de maneira informal sem relação com a 

pesquisa e trocávamos interjeições como entre amigos, como “bicha” – já que ele também era 

homossexual (ou bissexual) além de transexual16. Conversaríamos durante meia hora e 

enquanto as falas se seguiam tentei articular um quadro que me mostrasse o percurso de sua 

“transição”, de seu reconhecimento enquanto homem. Ao que me responde ao final, situando 

sua experiência transexual como um “estar livre”: 

 

A partir do momento que você se descobre você já começou sua transição. 

[...]. Tem gente que não quer transicionar assim como a gente acha; tomar 

testosterona, etc. Então pra eles assim tudo começa quando se descobre 

                                                           
16 Sobre homossexualidade entre pessoas trans cf. Bento (2006b). 
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mesmo. É como se descobriu, pronto, cai o personagem que você vestia por 

todo esse tempo e pronto, você já tá livre. [...] É como se a gente tivesse no 

escuro assim; no escuro na frente do espelho, né?. Aí, as pessoas vinham 

dizendo que você é tal pessoa, “você é isso, você é isso, você é assim”. Daí 

num dia se acende uma luz e a gente vê como realmente é. [...] Você passar 

um tempão achando que você é uma pessoa, aí quando você se vê, e (...), o 

corpo, e agora, tipo, o lugar (...) agora a luz está sempre acessa e toda vez 

que você passa você realmente se vê, sabe?! É uma experiência fantástica. 

Porque antes, quando eu tinha cabelo grande, etc., quando eu me vestia de 

menina, assim entre aspas mesmo; aí eu me olhava no espelho e realmente 

eu parecia estar vendo pra outra pessoa. [...] Aí quando eu cortei o cabelo já, 

quando eu me olhei assim no espelho, assim: “caralho era isso que eu via há 

um tempão, sabe?!”. E tinha um monte de coisa impedindo a visão do que 

realmente estava aqui, sabe?! Aí, eu acho que é isso assim, é realmente você 

se ver e dizer: “caralho, é essa pessoa mesmo”. (Pedro, 17 anos). 

  

 O uso de metáforas para descrever o reconhecimento de seu ser homem e da vivência 

da masculinidade é um recurso explicativo bastante utilizado pelos interlocutores. Quando se 

trata do uso de Testosterona para aumentar o “caráter masculino” do corpo a metáfora 

também ganha forma ao se falar em princípio ativo, passaporte para felicidade (Capítulo 4). 

Apesar de não expressarem de maneira direta a metáfora da luz e do reflexo no espelho para 

descrever o processo de “transição", como o fez Dom Pedro, outros homens trans explicam o 

momento como uma relação de si diante de relações que o levaram a se ver como tal, que o 

reflexo no espelho na luz indica. Colocam essa explicação em termos de uma “percepção” que 

lhes chega através de um processo de retirar aquilo que está entre o espelho e a si mesmo, que 

impede o reflexo “real”. Além de uma identidade desconfortável como mulher ou lésbica, 

outros conflitos com a família por causa do medo da não aceitação e de sua localização em 

meio às relações sociais17 através das quais vive são algumas das barreiras para iniciar o 

manejo corporal requerido. Isso também corrobora o caráter anterior da “transição” em 

relação à mudança corporal de ser homem, apesar de ser colocado inicialmente como mulher.  

 Vitor pôde novamente mostrar de maneira dramática e emocionante seu processo de 

“transição” ainda sem manejo corporal. Ele se emociona ao falar que tem certeza que será 

expulso do convívio familiar se assumir publicamente sua transexualidade. “Eu não sou 

mulher”, me diz. E continua questionando, “o que é ser uma mulher, é ter uma vagina?”. “Nos 

movimentos sociais eu me reivindiquei como sapatão, como lésbica, mas isso num contexto 

político. Não é que eu seja mulher ou sapatão, mas sim num contexto político para denunciar 

                                                           
17 Nesse sentido, é interessante observar os interlocutores a partir do núcleo das relações que vivenciam como 

foco e propulsor do que mundo a sua volta, e não estar à procura das fontes dessas relações como reais 

promulgadores dos significados e das suas experiências (Strathern, 2006; Segata, 2014). 
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a violência contra mulher, etc. [...]. Mas isso não quer dizer que eu me veja como mulher 

mesmo”. E continua, emocionado: 

 

Às vezes, eu me sinto muito com um vazio, sabe? De ter que me reivindicar 

com algo que eu realmente não acredito. Com algo que tá muito para além 

disso. É... Na minha vida foi maravilhoso, tipo, eu tô vivendo essa questão 

da transexualidade muito complicado na minha vida. Mas viver na 

reivindicação lésbica foi um processo muito mais tranquilo, porque é mais 

tranquilo, né?! E aí, é... Assim, de chegar nos espaços e ter que me 

reivindicar com meu nome civil e as pessoas me tratarem de um jeito como 

as mulheres são tratadas e eu não me ver representado nessa situação, sabe?! 

Eu ver totalmente... Tipo, sei lá, “como assim, eu não tô aqui”, sabe?!. É 

muito complicado. Às vezes, pra mim, eu ter que me apresentar nos lugares 

com o gênero que eu não me vejo, sabe?! E... E eu continuo afirmando que 

esse espaço é maravilhoso para até mesmo eu me empoderar quanto a isso, 

de ter vários pontos de vista. 

 

Apesar do que possa parecer ao olhar grosseiro é importante não colocar o termo 

“percepção” em moldes de “consciência” da ode lacaniana (RUBIN, 1993) ou ainda na esfera 

do psicanalítico freudiano da relação entre os “Id”, “Ego” e “Superego” (FREUD, 1974, 

1976), uma vez que não se trata de um conflito deste tipo, mas sim, de um conflito particular 

com as normas de gênero18. Socialmente demarcado, une um modo de inconformidade do 

corpo com as noções de masculino ou feminino e o conflito do sujeito de se colocar diferente 

daquilo tomado ao nascer pela outorga “biológica”. É através de se chegar a essa “percepção”, 

na teoria dos interlocutores, onde erige-se o fator que define suas identidades e não a mudança 

corporal. A “percepção” nomeada pelos homens trans é muito mais uma metáfora para um 

processo de aceitação e autoconhecimento socialmente localizável do que um processo 

mental. Desse modo, não se está objetivando que as identidades reclamadas pelos homens 

trans sejam menos reais ou criações enquanto homens e mulheres “cis” ou não trans seriam 

produtos originais. Os homens trans quando narram “percepção” ou “consciência” diante de 

um espelho estão preocupados em tratar do manejo do corpo e da vivência da masculinidade 

como uma consequência do entendimento que se chega de ser homem trans.  

 As metáforas utilizadas para nomear suas experiências, como o fez Dom Pedro ao 

falar de sua relação com o “ser homem” como uma relação de sua imagem refletida no 

espelho e a dificuldade de se ver por conta da escuridão da sala onde o espelho se encontra, 

                                                           
18 Não se entende aqui a transexualidade como a única experiência de gênero que entre em conflito com as 

normas de gênero, uma vez que para a constituição do sujeito é necessário o seu reconhecimento como 

pertencendo a um determinado gênero/sexo (cf. Butler, 2003). Não havendo, portanto, nenhuma vivência 

generificada que não confronte em algum sentido normas estabelecidas. Cf. Bento (2006a, 2008), para uma 

discussão da transexualidade como um conflito com desse tipo. 
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traduz o seu conflito com as normas de gênero. Seu cabelo longo, suas roupas femininas, seus 

nomes próprios, sua inadequação ante ao que lhe disseram ser, situa-se como um 

impedimento a se ver enquanto homem, pois estamos diante de uma compulsoriedade social 

que não é sexual, mas de gênero. Desse modo, o reflexo no espelho tem uma força alegórica 

criativa (WAGNER, 2010). 

 Ao colocar o termo “cis” como uma categoria em oposição a si mesmos, os homens 

trans formam enunciados que criam pessoas. Segundo Roy Wagner (2010), a criatividade da 

cultura permite a criação de modelos, regras e técnicas na decifração do sentido do outro. Ao 

colocar aqueles que estão “do mesmo lado” (corpo e gênero) como “do outro lado”, do modo 

que foi feito do termo “trans” que significa “do outro lado”, os homens trans trazem na 

própria definição o Outro e concretiza uma relação de alteridade como essencial. Muito mais 

do que foi feito com o termo trans ao criar condutas patologizadas. É feito, portanto, o que 

Roy Wagner já chamou de força de traição que ocorre no âmago da metáfora. Uma invenção 

que trai as palavras.  

O que poderíamos chamar de subversão, altera a perspectiva comum. Mas o que se 

realiza quando eu, ao me propor a estudar as experiências de homens trans, começo a ver seus 

modos de verem a si mesmos e as relações nas quais estão e são dispostos como um modo de 

viver o meu gênero? Não se trata de ressurgir aqui com uma discussão sobre “afetação” 

(FAVRET-SAADA, 2006) pelo objeto de pesquisa, mas ao processo do trabalho antropológico já 

exemplificado por Wagner (op. cit.), a saber: aquele no qual, pela proximidade com as 

experiências de campo do outro, passa-se a relativizar a própria maneira de vivenciar as 

questões de que tratam os interlocutores. A tal ponto que se movimenta em colocar-se no 

lugar do outro e vê-lo como uma maneira pela qual eu poderia viver meu gênero. Isto é, 

acabei por extrair autoconhecimento do entendimento de outras experiências e vice-versa. 

Não finalizei esta pesquisa me “descobrindo” trans, mas me construindo enquanto “cis” numa 

posição não mais normal do que as dos interlocutores. 

 

1.3. Subjetividade, alteridade e pesquisa 

 

Sendo alguém que nasceu com um pênis, não poderia compartilhar jamais com a 

“transição” para ser homem, pois este já sou reconhecidamente pelo meio social que vivencio 

minhas experiências – apesar de isso ser posto em cheque pela homossexualidade. Sendo 

assim, se reclamasse a transexualidade poderia “transicionar” ao gênero feminino e demandar 

um reconhecimento enquanto mulher, seria o mais próximo que poderia chegar da experiência 
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particular dos interlocutores. Além disso, poderia e participei de atividades de militância e de 

sociabilidade em que os colaboradores estão envolvidos. Nesses momentos pude exercitar 

minha participação. Entretanto, mesmo que alguns limites sejam claros e intransponíveis em 

alguns sentidos, isso não impediu que na pesquisa eu pudesse ter minha subjetividade como 

parte da relação que estabeleci. No começo isso me levou a ver minha identidade de homem 

de algum modo factícia, para no fim ver que minha alternativa se centrava nas minhas 

experiências muito próprias. 

Ao compartilhar deste tipo de relação subjetiva com as vidas de homens trans durante 

a pesquisa, meus amigos têm me falado para lhe pôr limites ou para encarar o desafio que 

estaria obrigado a enfrentar por ter me deixado “afetar”. Talvez esta seja uma "punição" que 

devo aceitar com resignação? Com isso eu me pergunto: qual o limite de uma pesquisa 

antropológica? Quando devo acioná-lo? Ao observar as “transições” de homens trans e ouvir 

suas histórias sobre como viveram (parte deles) uma confusão inicial com a própria 

identidade, antes de entenderem a si mesmos enquanto homens, tomei o gênero enquanto uma 

verdadeira ficção ou uma “teoria prática”, que só existe quando acionada. Passei a me 

questionar se era, de fato, um homem. Dessa forma, o gênero pôde ser visto como uma 

incerteza, muitas vezes inquietante, mas eficiente em criar pessoas, situações e experiências.  

Diante de tantas histórias de vidas marcadas pelo conflito muito específico com as 

normas de gênero, com a relativização do roteiro social que diz que pênis-homem-

masculinidade-heterossexualidade é correspondência absoluta, me vejo em meio a uma série 

de questões problemáticas essencialmente imbrincadas, de natureza epistemológica, ética, 

metodológica e, fundamentalmente, do que também vem resultando da relação que a 

etnografia propicia19, entre o pesquisador e o “pesquisado” – um conflito pessoal da minha 

própria identidade e de como vejo o mundo a partir do gênero.  

Passei a me perguntar: era realmente um homem? O que me definia assim? O que 

seria ser um homem? Mas a natureza destas questões não é de ordem ontológica do que seja o 

homem afinal, mas quanto a mim mesmo, de modo egoísta. Chego a um momento que essa 

questão de difícil expressão me parecia dramática, pois ser uma mulher trans me colocaria 

numa série de problemáticas que talvez eu não soubesse como lidar, principalmente pela sua 

dramaticidade. Passei então a comparar minha história de vida (cf. BOURDIEU, 1998) com a 

dos interlocutores e a tentar perceber se haveriam caracteres em suas histórias que se 

assemelhassem com a minha, na tentativa de solucionar esse conflito – muito embora tenha 

                                                           
19 Sobre etnografia e a relação pesquisador e pesquisado cf. James Clifford (2002), Jeanne Favret-Saada (2005), 

Marcio Goldman (2006), e Roy Wagner (2010). 
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ficado nítido que compartilhar aspectos biográficos com os colaboradores não me definiria 

pura e simplesmente. Mas estaria eu, confusamente, enquanto um homem, já que tantos 

homens trans também já estiveram em posições de se verem como mulheres ou lésbicas, 

descobrindo não serem (cf. capítulo 3)? Com isso, me aproximo das experiências dos 

interlocutores de maneira inusitada. Isto é, uma relação de alteridade que optei por não evitar 

e vivenciar suas angústias e seus medos. 

Alteridade não é um elemento somente presente no fazer antropológico, muito pelo 

contrário, ele pode ser importante para a construção da amizade p. ex., uma emoção discutida 

largamente por Manuela Carneiro da Cunha (2009) entre os Krahô. A alteridade trata-se, 

basicamente, de uma construção de si mesmo a partir de um outro, seja como elemento 

metodológico (GOLDMAN, 2006; WAGNER, 2010) ou como fundamento de relações 

(CARNEIRO DA CUNHA, 2009). Wagner (2010), ao discutir como a antropologia é um produto 

da nossa visão de mundo e de como o Ocidente (e diga-se euro-estadunidense) se constrói em 

relação ao não-Ocidental, vem mostrar como foi imprescindível o contato com os ditos 

primitivos para construir a ideia de civilizados que os museus e a coleta de bens materiais de 

outras culturas ensejam. Portanto, à nossa constituição cultural foi preciso uma relação com 

um outro. Nesse sentido, a alteridade é um elemento fundamental que se encontra na 

percepção que os sujeitos têm de si mesmos, porquê relacional.  

Os Comaroff (2010), citando Lévi-Strauss, discutem o caráter de alteridade que o 

estudo etnográfico suscita. Suas posições quanto ao assunto são importantes por evidenciar o 

caráter plural do próprio contexto estudado pelo antropólogo. Segundo Claude Lévi-Strauss 

(2008), “lida-se com sistemas de representações que diferem para cada membro do grupo e 

que, em conjunto, diferem das representações do investigador. O melhor estudo etnográfico 

nunca transformará o leitor em indígena. [...]. Tudo o que o [...] etnógrafo consegue fazer e 

tudo o que se pode pedir-lhe para fazer, é alargar uma experiência particular às dimensões de 

uma experiência [...] mais geral” (LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 31). 

Foi a história de vida de Vitor, já citado no item anterior, que mais fez com que eu 

refletisse sobre minha própria visão de mundo enquanto ser um homem, e sobre o conteúdo 

de masculinidade que possuo. Profundamente tocado todas às vezes que discutíamos sobre 

gênero, transexualidade, ser mulher, feminismo e ativismo, seja diante ao gravador ligado ou 

na fila da comida no congresso onde estávamos me fez obter uma sensação de grande 

proximidade com sua biografia. Seu maior drama naquele momento era como vivenciar ser 

homem trans diante de um contexto que não lhe daria nenhum suporte, que o excluiria. Aliado 
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a isso, me relata ainda sua questão que sempre se fazia: “o que é ser um homem?” O que me 

demonstrava a sua não conformidade com padrões que muitos homens trans, segundo ele, 

acabavam reproduzido. 

Conhecer Vitor me fez quebrar várias de minhas certezas. Sua apresentação enquanto 

“feminina” quando o conheci na cantoria no alojamento não o fazia menos homem - na 

verdade, era um feminino como pude ver em fase de afastamento e de questionamento do que 

manter. Quando chegamos a ter nossa entrevista com auxílio do gravador, ele me 

confidenciara que aquele congresso era um espaço onde estava à primeira vez se “libertando” 

para se apresentar enquanto homem. No começo ainda se apresentou duas vezes com o nome 

de registro ao nascer, mas depois foi ganhando confiança e já se apresentava como Vitor. Sua 

história de vida, ainda dramática, me fez pensar sobre minha infância, já que ele falou sobre a 

sua de uma maneira muito particular. 

 Enquanto criança e adolescente lembro que destoava dos outros meninos por não me 

apresentar hipermasculino e heterossexual inserido sempre em círculos de mulheres, seja na 

escola, entre amigas ou no convívio familiar. Eram com elas que me sentia mais confortável, 

não havia a predação masculina me cobrando um papel – apesar de em algum momento essa 

cobrança ter surgido também entre as mulheres.  

Outro interlocutor me falava de como era tratado pela mãe – fazia as tarefas 

domésticas, cobrava-o para que desempenhasse os afazeres do lar para comprovar sua mulher 

compulsória. Seu pai era o principal autor dessa exigência. Já Pedro (25 anos) afirmava: “meu 

pai acha que se eu fizer as tarefas domésticas eu serei mulher”. 

 Antes de participar do XII ENUDSG e de lá realizar minhas primeiras entrevistas 

propriamente ditas, minha preocupação com meu gênero já ganhava forma. Havia um conflito 

instaurado. Digo em meu diário, em 12 de setembro de 2014: 

  

Compartilhei com amigos as angústias que vinha sentido por me questionar 

enquanto homem. As respostas que obtive foram desconcertantes no 

momento que as ouvi: “quem questiona se angustia”, e de outra: “tire algo 

produtivo dessa experiência”. Um terceiro já me diz: “Ponha limites na sua 

pesquisa, se afaste de seu objeto”. O que fazer então? Me entregar a essa 

questão e ver seu resultado ou continuar resistindo a ela e tentar me fechar 

para nunca mais abrir essa caixa de pandora? (Caderno de campo, set. 2014).  

 

Tudo isso enseja sobre minha subjetividade no começo da pesquisa, apesar de ter 

construído um caráter do distanciamento em termos epistemológicos. Segundo João Pina 

Cabral (1983), o dogma clássico da antropologia garante que o etnógrafo ao ser distante 



53 
 

 
 

fisicamente do objeto de estudo teria com ou sem esforço a isenção e o distanciamento. 

Entretanto, o autor irá criticar que o etnógrafo da própria sociedade tem o mesmo problema de 

distanciamento, nem pior nem menor que o antropólogo que estuda um povo nilota além-mar. 

Nesse sentido, o que arriscamos em uma maior dificuldade de construir uma isenção ao 

estudar a própria sociedade é compensada, segundo o autor, pela profundidade de análise 

proporcionada por uma capacidade de perspectiva mais ampla. À crítica de Cabral poderia ser 

coadunada a assertiva de que o etnógrafo do mesmo meio político social dos ditos observados 

lida com uma gama muito mais abrangente de problemáticas (negativas e positivas) à 

construção da disciplina que faz parte. 

Por isso procurei durante a pesquisa estranhar as vivências dos interlocutores, no 

sentido diverso daquele que poderia lhes tornar exóticos e acompanhar saberes que os tomam 

enquanto anormais ou sem autonomia. Mas, no âmbito antropológico de me distanciar de suas 

vivências para poder problematizá-las. O que não implica afastar a subjetividade em fruição 

durante a pesquisa que se fez presente, mas de manejá-la a fim de um autoconhecimento. Não 

cheguei ao final dessa pesquisa acessando uma identidade de mulher trans, mas me 

entendendo melhor como pessoa e como homem que, enquanto tal, apenas se trata de uma 

mínima possibilidade de sê-lo. No próximo capítulo será possível problematizar como isso 

não foi realizado com os estudos de masculinidades, que partiram de um corpo específico e de 

homens específicos. Localizando os homens trans em meio a essas teorias, é possível perceber 

ainda como eles têm sido aprisionados em teorias que qualificam suas vivências em 

comparação com aquilo da qual se afastam: a acepção de mulher e/ou de lésbica. Com isso, se 

alinha a não os considerar apenas em termos de masculinidades dissociando-os de outros 

marcadores sociais. 
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CAPÍTULO 2 

PROBLEMAS COM HOMENS E PROBLEMAS COM 

MASCULINIDADES 

 

 

Os pesquisadores que estudam homens trans só se preocupam com 

construção de masculinidades. Enquanto isso ninguém discute o que é 

importante. 

– Emanuel, em entrevista, 28 anos. 

 

 

 A epígrafe que abre este capítulo, proferida por Emanuel há alguns meses fez parte de 

uma conversa que tivemos sobre as pesquisas sociais acerca de transexualidade masculina no 

Brasil. Embora a frase de Emanuel se refira especificamente sobre a exacerbada preocupação 

de pesquisadores com masculinidades entre homens trans em consonância a uma ausência ou 

incólume atuação de pesquisas sobre fatores que afetem diretamente suas vidas, como 

trabalho e emprego e diferenças de classe, ela é potencial para pensar outra questão. Como a 

que se refere a categoria “homem” não ter sido profundamente desconstruída e 

problematizada ao longo dos estudos de masculinidades e de seu corolário entre as 

transexualidades masculinas. Apesar da palavra “homem” surgir insistentemente nos textos, 

ela erige mais como uma ideia da masculinidade ao invés de uma categoria autônoma em sua 

relação, como foi feito sob trabalho feminista a respeito da categoria “mulher” (cf. PISCITELLI, 

2002).  

Como tentarei mostrar neste capítulo, a experiência transexual de homens trans é um 

importante locus para a problematização do “homem” enquanto gênero, uma vez que estes 

sujeitos reclamam entrada e permanência nesta categoria sem maiores justificativas de que 

atuam em masculinidades específicas. Nesse sentido, ao se utilizar do conceito de 

“masculinidades femininas” para contextualizar estes sujeitos, acaba-se por retirar-lhes a 

categoria de homem, descumprindo suas identidades. A partir disso é fundamental um exame 

dessas teorias em evidência para, com isso, pensar “homem” e “masculinidade” sem estar 

preso no binário, partindo das experiências de homens trans.  

Como os “estudos de masculinidades”20 demonstraram no Brasil e no exterior21, 

construir uma pesquisa sobre tal perspectiva exige sujeitos sobre os quais se debruçar, 

                                                           
20 Conforme tradução Miguel Vale de Almeida (2005) do Inglês Men’s Studies. 
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homens, mulheres (e os que não se encaixam nessas noções), discursos, culturas, instituições, 

ou, ainda, disciplinas produtoras dessa noção. Pensei meu trabalho com os homens trans, 

inicialmente, num quadro que estivesse o masculino antes da transexualidade. Agora, vejo que 

havia cometido uma espécie de “naturalização” teórico-metodológica. Refiro-me a ter quisto, 

teoricamente, utilizar-me das pesquisas feitas sobre homens que obedecem em algum sentido, 

à matemática da correspondência entre sexo, gênero e desejo, para pensar as experiências de 

homens trans.  

Meu equívoco inicial foi materializado por considerar um conteúdo (a masculinidade) 

acima de uma forma (o homem). Tratava-se do resultado de meu exercício de considerá-los, 

radicalmente, tão homens quanto os homens não trans (ou “cis”). A minha confusão não se 

refere ao exercício, mas a certo efeito. Claramente que devem ser considerados homens tanto 

quanto “os outros” o que, na verdade, conclui a urgência de pensar a teoria etnograficamente, 

e não a forçar a entrada em qualquer campo. Além de somente considerar os homens trans sob 

a noção de “masculinidade”, é necessário problematizar o caráter corporal, identitário, de 

classe e trabalho, saúde, e de experiência transexual de suas vidas. Dizer que todos os homens 

trans querem ser homens com pênis é não se referir as diversas experiências possíveis. 

Não objetivo descrever historicamente os estudos de gênero em sua amplitude em 

termos de “evolução” do feminismo, como é feito do ponto que parte dos “estudos da mulher” 

para “estudos de gênero” (MEDRADO E LYRA, 2008) e suas ramificações como “estudos de 

masculinidades”. Longe de pretender uma revisão teórica exaustiva sobre os estudos que 

estabeleceram homens e/ou masculinidades como objeto de pesquisa dentro e fora da 

antropologia, gostaria de problematizar como “homens” não surgem enquanto categoria 

nestes estudos de masculinidades. E me deter basicamente, em confrontar dois conceitos – já 

clássicos, mas ainda em grande evidência – diante das vidas de homens trans, a saber: o 

conceito de “masculinidade hegemônica” discutido principalmente pela socióloga Raweyn 

Connell (1988); e o conceito atribuído à Judith (Jack) Halberstam (1998, 2008, 2011), female 

masculinity, isto é, uma masculinidade sem homens, considerada como masculinidade entre 

ou de mulheres, que no final das contas, acaba por ter alguma relação com o conceito de 

masculinidade hegemônica. 

Ambas as conceptualizações têm sido empregadas (às vezes, concomitantemente) em 

larga escala em trabalhos sobre homens trans ou, como seria mais exato dizer, sobre 

masculinidades trans no país e fora daqui (ÁVILA, 2014, LIMA, 2014, 2011; HINES, 2010; 

                                                                                                                                                                                     
21 Ver exemplos: Miriam Grossi (1995), Berenice Bento (2011a), Raewyn Connell (1998), Miguel Vale de 

Almeida (1995). 
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HALBERSTAM, 1998, 2008; CONNELL E MESSERSCHMIDT, 2013). Poder-se-ia cair em tentação 

e se utilizar das masculinidades vividas por homens trans enquanto masculinidades 

subalternas, sem homens, marginalizadas ou alternativas à hegemonia. Porém, como quero 

argumentar, ao ser usados para tratar da experiência transexual masculina de maneira 

indiscriminada, estes conceitos apresentam limites e impossibilidades consideráveis.  

Tais usos poderiam se justificar por meio de garantir a legitimidade de pessoas 

transexuais serem homens, mas podemos tomar outros caminhos. Problematizar a categoria 

“homem” deslocado da naturalização do “sexo”, que tem sido encoberta enquanto uma forma 

pela preocupação com a masculinidade pode ser um deles. Além de que, não cabe determinar 

fixamente quais “masculinidades” são vivenciadas identitariamente por homens trans. Não 

quero com isto contestar o conceito de masculinidade hegemônica ou de masculinidades 

femininas de maneira a dizer que eles não se aplicam em nenhum lugar, mas problematizar 

seus usos particulares que aqui compete. Não seria uma espécie de exportação teórica pura e 

simples, aplicar teorias provenientes de outros contextos ao falar de diferentes sujeitos sob 

experiências diversas? Inclusive, a noção de “masculinidade hegemônica global” (CONNELL E 

MESSERSCHMIDT, 2013) apresenta diversos desafios. Não considerar o “homem” como foi 

feito com a categoria “mulher”, em minha impressão, é continuar preso/a na “Dominação 

Masculina”, de Pierre Bourdieu (2014)22.  

Na primeira parte do capítulo apresento um exame dos estudos de masculinidades 

mostrando como eles estiveram orientados segundo um homem binário. Na segunda parte, 

trazendo à discussão uma (des)construção da categoria “homem” e as posições em que se 

situam homens trans, discuto os conceitos de masculinidade hegemônica e de masculinidades 

femininas. Ao primeiro recorro à problematização da sua representação do corpo, a segunda 

seu caráter exclusivo à mulher, tentando mostrar as implicações da aplicação de ambos no 

entendimento das experiências de homens trans. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Me deterei sobre as críticas a este trabalho de Bourdieu mais adiante. 
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Figura 3 - Preso na teoria errada. Grafite sobre Ofício A4 

Mariana Lessa 
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2.1. Estudos de masculinidades e ausência de homens 

 

Assim como o conceito de cultura na antropologia, os conceitos de “sexo”, “gênero” e 

“relações de gênero” encontram uma multiplicidade de aproximações, segundo o que se 

considera como compondo as dimensões “natural” e/ou cultural em um campo de disputa 

política. A conceituação de gênero também indica uma história ligada aos feminismos 

(HARAWAY, 2004), aos movimentos teóricos e de ativismo de outras minorias sexuais e de 

gênero23, bem como a gramática24 e as disciplinas como biologia e psicologia25. Além do que, 

também se refere desde o século XVIII e antes mesmo dos movimentos sociais, a produção de 

uma ciência médica necessariamente sexual (FOUCAULT, 1988). Diante disso, podemos mais 

uma vez perguntar, “gênero é uma categoria cultural ou diagnóstica?” (BENTO, 2010, p. 167). 

Talvez ambas, e por isso, política. 

Poucos trabalhos dos estudos das masculinidades consideram esta dimensão 

diagnóstica sobre a hegemonia, ou talvez domínio, das ciências médicas em denominar, desde 

o século XVIII, o que se refere a sexo e com isso a “natureza”. Estes estudos estiveram, na 

verdade, a seguir grande parte do feminismo que advogava uma compreensão “dos homens” 

como no topo da dominação das mulheres, sob o prisma do “patriarcado” ou “viriarcado” 

(CONNELL, 1998; WELZER-LANG, 2001). Daniel Welzer-Lang (2001, p. 461) traz à baila a 

discussão feminista que lhe inspira a pensar as masculinidades: 

 

A dominação não deve ser analisada como um bloco monolítico onde tudo 

está dado, onde as relações se reproduzem ao idêntico. Mas a análise, tanto 

global quanto a que se interessa por um campo específico ou por interações 

particulares, deve articular o quadro global, societário (a dominação 

masculina), e as lutas objetivas ou subjetivas das mulheres e de seus aliados 

que visam a transformar as relações sociais de sexo, logo a modificar a 

dominação masculina. 

 

Como se vê, as relações tratam de um relacional cujos sujeitos são apenas dois, 

homem e mulher. Adiante, o autor francês estabelece o conceito de “viriarcado” para pensar 

as “relações sociais de sexo”, apresentando-o como uma alternativa ao conceito de 

                                                           
23 Butler (2003), Connell (1998), Wittig (1992), Sérgio Carrara e Júlio Simões (2007). 
24 “Os estudos da linguagem entendem o gênero como uma categoria gramatical que dispõe os nomes de uma 

língua em classes [como feminino, masculino, neutro, animado, inanimado], de acordo com: a referência 

pronominal [...], a concordância com os modificadores [...] e a presença de determinados afixos” (cf. 

DICIONÁRIO AURÉLIO, 2004). 
25 Já no século XVIII a Biologia define “gênero” para classificar um tipo de agrupamento entre a “família” e a 

“espécie” (cf. DICIONÁRIO AURÉLIO, 2004). Ver Donna Haraway (1995) sobre a invenção da natureza nas 

ciências naturais. Para uma revisão crítica dos trabalhos iniciais na psicologia sobre a transexualidade, ver 

Berenice Bento (2006a). 
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“patriarcado”. Segundo a autora que cita, Christine D’elphy, este último não teria alcance já 

que no seu germe descreveria o poder de pais e sociedades patrilocais. Contudo ambos, 

patriarcado e viriarcado, partem de relações culturais de posições dadas de sexo natural, numa 

dimensão binária e que não reconhecem outras formas para além das relações heterossexuais, 

bissexuais e homossexuais sob homens e mulheres dadas. 

Outra aproximação feminista clássica que inspirou os trabalhos sobre masculinidade se 

deu ao conceito de “gênero” – em grande parte sob a formulação de “sistema de sexo/gênero” 

(RUBIN, 1975) –, mas ainda se mantendo sob o relacional26 e sob o sexo natural. Joan Scott 

(1995 [1989], p. 3) traz um balanço do conceito entre parte das feministas: 

 
No seu uso mais recente, o ‘gênero’ parece ter aparecido primeiro entre as 

feministas americanas que queriam insistir na qualidade fundamentalmente 

social das distinções baseadas no sexo. A palavra indicava uma rejeição ao 

determinismo biológico implícito no uso de termos como ‘sexo’ ou 

‘diferença sexual’. O ‘gênero’ sublinhava também o aspecto das definições 

normativas de feminilidade.  

 

 Sob estas perspectivas, os estudos de masculinidades estiveram preocupados em se 

engajarem na discussão de como o “homem”, ou melhor “a masculinidade” e suas variantes 

apresentar-se-iam no quadro da dominação das mulheres, e na dominação de homens sobre 

homens. Isso se deveu em grande parte, arrisco sugerir, seguindo a preocupação com o 

princípio violento e dominador que marcava as características do “masculino” descritas acerca 

da dominação sobre outros homens e da opressão das mulheres27. Independentemente destes 

limites, os estudos de masculinidades propuseram fortemente a desconstrução do “masculino” 

ou “masculinidade” como uma instância natural ou biológica e sua característica fundamental 

de diversidade e entrelaçamento complexo (BERMÚDEZ, 2013; LAGO E WOLFF, 2013; BENTO, 

2012).  

 Tais estudos que consideraram estabelecer enquanto objeto de pesquisa homens e 

masculinidades são provenientes dos já consolidados e efervescentes “estudos das mulheres” 

nos anos 197028. Muito embora sejam pesquisas cujo caráter de sistematização carecesse de 

                                                           
26 Apesar de Medrado e Lyra (2004) resgatarem críticas aos estudos de masculinidades, esteiam-se sob a 

perspectiva relacional. 
27 Cf. O Macho Demoníaco, de Richard Weanghan e Dale Peterson (1998). 
28 Sob a organização de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine e Georges Vigarello foi lançada em 2012 na França 

(e em 2013 no Brasil) uma coletânea de três volumes chamada “História da Virilidade”. Marie-Hèléne Bourcier 

(2014) chama à atenção, para cautela com o presente trabalho, uma vez que se trata de autores que não têm 

refletido sobre as normas de gênero e se esteiam sob o caráter binário do “homem” e da “mulher”. Questionar 

“masculinidades” ou “virilidades” poucas vezes é questionar a categoria “homem” – raramente contestada para 

além do “natural”. 
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aprimoramento, muitos destes trabalhos já na década de 1970 proliferaram no mundo anglo-

saxão (cf. CONNELL, 1998). Já à época dos anos 1980 como anteriormente, estas pesquisas 

sociais eram marcadamente interdisciplinares – assim como vem sendo as pesquisas 

feministas. Nesse sentido, a antropologia tem tido forte atuação no âmbito do gênero/sexo 

desde seu início. Muito antes dos escritos de Foucault, Ruth Benedict em 1934 em “Padrões 

de Cultura” (2013) já criticara o caráter patológico da homossexualidade. Segundo Matthew 

Gutmann (1997), Benedict já mostrara a diversidade das masculinidades juntamente a 

observação de que a homossexualidade tem sido historicamente considerada anormal apenas 

em poucas sociedades. Além disso, outras antropólogas feministas como Gayle Rubin (1993 

[1974]) detiveram importante trabalho em cunhar o conceito de “sistema de sexo/gênero”, o 

qual alargou o entendimento do anterior conceito de “relações entre os sexos” e “patriarcado”. 

Isso se deve ao caráter do trabalho etnográfico da antropologia em descrever modos de vida 

particulares em diferentes contextos culturais e sociais colocando em xeque os nossos 

conceitos vistos como naturais.  

Antes mesmo de Simone de Beauvoir (1970 [1949]) escrever seu trabalho canônico 

“O segundo sexo” e afirmar que “não se nasce mulher, torna-se”, Margareth Mead afirmara 

em 1928 o caráter cultural de ser homem ou mulher (cf. AMARAL E MACEDO, 2005; 

GUTMANN, 1997). É certo que os trabalhos de Mead (2000) estiveram fortemente marcados 

pelo viés psicanalítico, o que punha a personalidade antes da cultura, no entanto à época 

serviram de fermentação para o movimento de mulheres. Ao que pode ser considerado, entre 

outros, como propulsor também à reformulação mais tarde por Butler (2003) do caráter 

construído também do “sexo” e, portanto, do corpo. Segundo Nancy Cott (apud BUTLER, 

2003), mesmo que no início do feminismo (estadunidense de século XX) tenha-se tentando 

estabilizar uma identidade das “mulheres” para assim representá-las, no próprio gesto que o 

fundamenta há uma propulsão à instabilidade. Com a discussão acerca das práticas sexuais 

por Gayle Rubin (1984) também foi possível uma consequente assertiva de desmembrar a 

sexualidade do gênero, ao que é possível perceber o germe do “gênero” para além do corpo 

pré-social. 

Nada obstante, os estudos que se seguiram dos homens como objeto de estudo em 

consonância com os das mulheres disseminaram-se sem problematizar o conceito de “gênero” 

(PISCITELLI, 2002; CONNELL e MESSERSCHMIDT, 2013) e principalmente, estearam-se sob a 

ofuscação da categoria de “homem”. Em meio a consolidação de trabalhos “de mulheres” na 

década de 1970 e 1980, as publicações esparsas sob a alcunha de Men’s Studies ou “Estudos 
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de masculinidades”, na sua tradução à língua portuguesa indicada por Miguel Vale de 

Almeida (2005), se apoiaram no esforço do feminismo de produzir um corpo de 

conhecimentos sob a perspectiva das mulheres. Em contrapartida e visando gerar uma 

simetria com os “estudos da mulher”, estes autores criaram o termo paralelo. No entanto, para 

Vale de Almeida (op. cit.) ambos os títulos dos estudos são problemáticos, ou nas suas 

palavras, “infelizes”. Os dois se apoiaram fortemente na relação de conceitos de “gênero 

cultural” sob o “sexo natural” que os termos homem e mulher indicam.  

Estes estudos de masculinidade, segundo Connell (2005), seguiram também um 

pequeno movimento de Liberação dos homens, que atentou para mudar o papel do “sexo 

masculino” em direção à dimensão antissexista. Contudo, como mostra a autora, sua 

disseminação não provocou muitas pesquisas sobre o que é o “homem” e o que eles fazem, de 

modo que enquanto campo de conhecimento acabou por protagonizar profundas confusões 

sobre “gênero”. Apesar da forte disseminação e consolidação em diferentes países do mundo 

“Ocidental”, Vale de Almeida (2005) alerta para a particularidade original de 

“masculinidades” no mundo anglo-saxão.  

Há uma marcada desigualdade em relação às diferentes línguas no cenário mundial, 

onde a língua inglesa se processa enquanto legitimidade cultural, material e política 

(PHILIPSON, 1997 apud GONGA, 2012). Por isso, ao levar em consideração o caráter original 

do termo (como já indicado acima) proveniente de estudos do mundo anglo-saxão, que 

“masculinidade” deve ser percebida também em sua concepção a partir de uma política do 

conhecimento associada a linguagem – ao que apontaria para os desafios que incutem seus 

usos e às tentativas globais de explicação. Nesse sentido, ela compete a um conjunto de 

“atributos culturalmente específicos [a partir] do fato de se deter uma identidade social 

baseada numa construção social da natureza que define como pertinente a separação de seres 

humanos em duas metades, com base no dimorfismo sexual e ilidindo situações ambíguas ou 

intermediárias a este nível” (VALE DE ALMEIDA, 2005, p. 122). Desta política do 

conhecimento, o estudo das masculinidades acabou por sumir com a categoria de “homem”.  

Ao passo que os estudos da mulher puseram em essência as identidades com vistas a 

uma política de representação à luta feminista, como aponta Marylin Strathern (2006), o 

campo no qual a masculinidade ou o “masculino” foram estudados acabaram por tornar o 

“homem” uma ideia hegeliana29 incutida, através da qual era a expressão – “o homem” seria 

                                                           
29 Cf. Carlos E. Sell (2010), para uma discussão sobre materialismo dialético em Hegel. 
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ideia da “masculinidade”30. Não houve, portanto, uma preocupação por erigi-lo como uma 

categoria na qual se deter. Isso fica claro e representativo no trabalho de Daniel Welzer-Lang 

(2013, p. 472) onde, citando diretamente a feminista francesa Nicole-Claude Mathieu, 

corrobora que “não se sabe se existe uma categoria “homens”, pois se trata apenas do 

masculino”. Seria a masculinidade que detém o caráter de dominador, o homem seria apenas 

seu ator dado. 

Segundo Gutmann (1997), os estudos antropológicos têm considerado homens como 

“homens” apenas recentemente31. Nossa tradição disciplinar “tem sempre envolvido homens 

falando para homens sobre homens” (GUTMANN, 1997, p. 385). Segundo o autor, a 

antropologia pode ser vista trabalhando com quatro aproximações a respeito das 

masculinidades, que de acordo com suas próprias palavras: 

 

O primeiro conceito de masculinidade abarca que [ela] é, por definição, 

qualquer coisa que homens pensem e façam. O segundo diz respeito a 

masculinidade como qualquer coisa que homens pensem e façam para ser 

homens. O terceiro se refere a que homens são inerentemente ou por 

designação considerados mais masculinos que outros homens. A última 

definição de masculinidade enfatiza a importância central e geral das 

relações entre homens-mulheres, por isto a masculinidade nessa definição é 

considerada qualquer coisa que mulheres não são (GUTMANN, 1997, p. 385, 

tradução minha). 

 

Outros trabalhos antropológicos sobre homens e masculinidades citados por Gutmann 

(op. cit.) mostram como a perspectiva com o homem generificado é tomada e a própria 

relação em que ele se dá apresentam variedades. Em uma vila na Grécia, Herzfeld (apud, op. 

cit.) mostrou que o mais importante para os homens é distinguir os contextos em que acionar 

“ser um homem bom” e “ser bom em ser um homem”, já que a performance do ser homem é 

mais importante que meramente “nascer” homem. Herdt, ainda citado por Gutmann, por sua 

vez, indica que a masculinidade em Sambia na Nova Guiné é intensamente “fálica”. Isto é, os 

homens não se diferenciam de maneira relacional com mulheres, pois tomam sua genitália 

como suficiente. Na antropologia brasileira, por exemplo, Camilo Braz (2010) mostrou que 

                                                           
30 Mesmo que, como veremos adiante, Judith Halberstam tenha deslocado a masculinidade da figura do homem, 

ela o fez para prendê-la em outro gênero binário, uma mulher lésbica. 
31 Os trabalhos de antropólogas feministas sobre outras “sociedades” como de Marilyn Strathern (2006, 2014) se 

esforçam para mostrar as perspectivas e o “mundo” das mulheres em outras culturas. Ao que, Strathern chega a 

questionar o próprio caráter de conceitos de “mulher” e “homem” de maneira a defender que, assim como a 

“sociedade” não existe, não há opressão das mulheres em todas as culturas. Ao problematizar que os feminismos 

estiveram preocupados em encontrar opressão das mulheres em todos os lugares e em todos os tempos, Strathern 

relata que foi tomada como antifeminista. 
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entre homens que fazem sexo com homens em clubes de sexo há ambivalências atreladas às 

práticas sexuais no modo como homens (machos) são colocados como tais.  

O trabalho sobre gênero de Pierre Bourdieu (2014), amplamente citado ainda hoje 

como uma análise fidedigna por muitos acadêmicos (aliás, homens) vê homens e mulheres 

num movimento de dominação “sexual” inevitável. Seu trabalho foi amplamente criticado por 

autoras feministas por seu teor unívoco, uma dominação descrita como fatal sob os sujeitos da 

dominação – Mariza Corrêa (1999) propõe que este livro de Bourdieu trai o próprio legado 

teórico do autor – além de seu caráter dualista sob o gênero numa naturalização do masculino 

e do feminino (BOURCIER, 2005). Os homens e as mulheres em Bourdieu são o que são por 

causa de suas genitálias, seus sexos. 

Embora apresentem uma variedade de atributos associados a homens, o binário e o 

caráter original do homem em relação ao sexo não tem sido colocado em questão nestes 

estudos. No léxico corrente, “masculinidade” parece ser sinônimo de “homem”, aquele seria a 

qualidade – o conteúdo – deste último, seja como ordem natural absoluta e invariável, seja 

como entendido enquanto um dado flexível culturalmente sob uma base fixa imutável – os 

elementos dessa equação teórica seriam, portanto, “masculinidade” sob “homem”, gerando 

um movimento em que esses elementos se confundem e se fundem. Em ambas as 

possibilidades, o conteúdo é apresentado muito mais como algo que preenche e, por isso, um 

elemento aprendido ou recebido (seja da biologia ou da cultura), do que sua base. A 

“masculinidade” possuiria o “homem”, ou seja, este é tomado como a forma invariável sob a 

qual incide um conteúdo orientador de relações, enquanto a forma é apenas terreno dado.  

O corpo dessa maneira, sempre tomado no singular – ou sua pretensa inclusão falsa de 

plural – é erigido enquanto anterior à cultura. O pênis e, recentemente, a estrutura 

cromossômica XY tem sido trazido à tona para qualificar corpos. Segundo Judith Butler 

(2003, p. 27), no entanto, “o corpo é em si mesmo uma construção, assim como o é a miríade 

de corpos que constituiu o domínio dos sujeitos com marcas de gênero. Não se pode dizer que 

os corpos tenham uma existência significável anterior à marca de seu gênero”. Mesmo que 

não se possa desconsiderar a materialidade do corpo, uma vez que não se trata de um meio ou 

instrumento passivo, como acusa Butler (op. cit.) de Monique Wittig fazê-lo, essa matéria só 

se torna inteligível através do gênero. Camilo Braz (2014) também demonstrou a contingência 

da materialidade do corpo na concepção dos corpos que importam nos cenários de sexo entre 

homens. Para o autor, os corpos estavam colocados em termos de controle de excessos e não 

no sentido de que todos deveriam corresponder a “corpos de deuses gregos”.  
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Nesse sentido, Donna Haraway (2004) pôde lançar luz à questão ao dizer que o gênero 

se engendra como uma história contada em termos de sexo. No entanto, essa história do sexo 

precisa ser visualizada enquanto meio através do qual ele mesmo é possível na sua reprodução 

(FOUCAULT, 1988). Se o gênero trata de “significados culturais assumidos pelo corpo 

sexuado, não se pode dizer que ele decorra de um sexo desta ou daquela maneira” (BUTLER, 

2003, p. 24). O argumento de Butler está em apontar para o caráter colocado para o sexo 

como imutável e incontestável. A autora sugere que “não há relação mimética entre sexo e 

gênero, antes, o próprio sexo sempre tenha sido o gênero em tal medida que uma distinção 

entre os dois não é nenhuma” (op. cit., p. 25). O corpo, nos estudos de masculinidades, 

principalmente no seu silêncio sobre as normas de gênero e em tomar homens trans como 

“objetos” de pesquisa, é visto enquanto algo pré-discursivo. Isto é, existindo antes de qualquer 

significado.  

Entretanto, como podemos ver retomando Michel Foucault (1988) e Simone de 

Beauvoir (1970), Butler (op. cit., p. 25) afirma que “sexo é o meio discursivo/cultural pelo 

qual a “natureza sexuada” ou um “sexo natural” é produzido e estabelecido como pré-

discursivo, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura”. 

Mesmo que Beauvoir tenha dito que “não se nasce mulher, torna-se” em um viés que não se 

considera o sexo, na proposição de Butler, segundo esta última, não haveria no texto de 

Beauvoir “uma explicação que garanta que o “ser” que se torna mulher seja necessariamente 

fêmea. Se, como afirma ela [Beauvoir], o corpo é uma situação, não há como recorrer a um 

corpo que já não tenha sido sempre interpretado por meio de significados culturais, 

consequentemente, o sexo não poderia qualificar-se como uma facticidade anatômica pré-

discursiva” (op. cit., p. 27). Desse modo, a autora estadunidense conclui que colocar o sexo 

como pré-discursivo é assegurar a sua estrutura binária. 

Apesar de muitos trabalhos sobre masculinidades apresentarem em suas introduções o 

objetivo de terem um caráter não essencializador ou não “natural” que seguem ao falar de 

homens e masculinidades, não há um maior questionamento do homem para além da 

apresentação peniana/fálica. “Nem tangenciam o debate sobre as normas de gênero e a força 

do discurso da diferença em equalizar a produção dos gêneros nos parâmetros binários, 

retomando, pelo silêncio, a naturalização das identidades de gêneros” (BENTO, 2012, p. 2660).  

Diante disto, minha preocupação com a relação entre teoria e campo pareceu alargar 

quanto mais eu continuasse com a pesquisa. Passei a questionar a aplicação teórica do 

conceito de “masculinidades hegemônicas”, tão difundido nos estudos sobre homens; bem 
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como ao que concerne a masculinidades vivenciadas por mulheres, trazidas à tona no 

agrupamento com masculinidades trans ou masculinidades entre homens trans. Cabe, então, 

primeiramente, discutir a que corpo a masculinidade hegemônica se refere para, 

posteriormente, concluir o capítulo com a problematização do conceito de “masculinidades 

femininas”, no tocante principalmente a como as identidades dos homens trans são trazidas à 

tona de modo a afastar a identidade lésbica e de mulher – as quais a masculinidade feminina 

trata enquanto objeto. 

 

2.2. O corpo da “masculinidade hegemônica” e as estratégias da categoria “homem” 

 

No mesmo dia antes de nos encontrarmos, Francisco (23 anos) vivenciaria uma 

situação que colocaria em evidência o que chama de “passabilidade”, isto é, ser lido como 

homem independentemente de ser transexual. Faço referência, portanto a sua narração quando 

me encontra logo após o evento que foi um importante locus dramático. Tendo vivido toda a 

sua vida no Nordeste, Francisco tem estado presente na narrativa de diversos homens trans 

que contam terem recebido orientação a respeito da transexualidade. Membro também de um 

grupo de ativismo trans, ele situa criticamente essa situação pública na qual não sofreu 

dúvidas de terceiros à sua entrada na categoria “homem”. 

Francisco encontrava-se sentado à janela do banco do ônibus coletivo que pegou para 

me encontrar na parada de ônibus. Conforme me descreve, uma mulher transexual (ou uma 

travesti) entrara no mesmo ônibus e havia sentado próximo a ele. Ao seu lado, estava sentado 

também outro homem, este não transexual. No momento da entrada da mulher trans, o seu 

vizinho de banco lhe interpõe: “olha só esse traveco, que horrível esse homem se vestindo de 

mulher!”. O que afinal se estabeleceu nessa relação? Segundo o próprio interlocutor que 

teoriza, “veja como é a passabilidade...”. Nesta situação Francisco “passou”. Não foi 

confundido com mulher. Na verdade, teve seu caráter de homem confirmado pelo homem não 

transexual, uma vez que só um homem não trans (ou cis) seria digno de compartilhar esse tipo 

de acusação. Nesse ínterim, também foi possível perceber a crítica sutil de Francisco contra a 

necessidade de “passar” para não vivenciar situações como a da mulher trans. O caráter de 

“passar” 32 pode ser construído por meio de um processo que os próprios os homens chamam 

de “transição de gênero” (ver capítulo 3). Além de ligarem a esta “transição” uma dimensão 

                                                           
32 O argumento crítico do ativismo à necessidade de “passar” esteia-se principalmente por advir disso que as 

pessoas trans que não “passam” encararam maiores transtornos, seja por não o conseguirem ou por não o 

quererem (VERGUEIRO, 2013). Os interlocutores também criticam a obrigatoriedade da “passabilidade”. Mas, 

como vejo, “passar” é um objetivo de muitos e engendra diversas relações que expõem o caráter normativo do 

gênero e posiciona o sujeito nas relações de maneira mais “confortável”. 
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corporal e material de manejo, concebem a identidade enquanto tomada e reivindicação de 

entrada na categoria “homem”. 

A exemplo de Francisco, quando “um” homem trans está “à rua” e ninguém o 

identifica como transexual e sim apenas como “homem”, a relação que ali se estabelece é de 

invisibilidade e de visibilidade ao mesmo tempo. Ele invisibiliza sua transexualidade, mas 

visibiliza aquilo pelo qual ele quer ser reconhecido: o “homem”. Jason Cromwell (2006)33 

lança luz a respeito disso. Segundo o autor, os homens trans vivem por esta dinâmica um 

“dilema” da “visibilidade” entre o ativismo e o “passar”. Mesmo que este homem trans 

obtenha uma “passabilidade” extrema, mas seja identificado pelos outros como transexual, o 

que acontece? Em que relação ele se encontraria? Realmente poder-se-ia falar simplesmente 

em termos de “hegemonia versus subalternidade entre masculinidades”? Ou, ao contrário, não 

estariam os saberes médico-psi – construídos sob o conhecimento dimórfico do corpo34 – 

sendo erigidos para desqualificá-lo, impossibilitando-o ao menos de entrar neste possível 

campo de “hegemonia/subalternidade” do masculino? Nesse terreno há apenas homens não 

trans. Aos homens trans são permitidos a entrada nesse campo de disputa política apenas 

como mulheres que vivem masculinidades (cf. LACOMBE, 2005), mas não como homens de 

fato.  

Não estar “passável”, pode ocasionar a categoria de homem uma negação, aceite ou 

impossibilidade ante mesmo a sua reivindicação entre os interlocutores35. No entanto, se 

poderia pensar que a categoria de “passar”, que os homens trans aludem, poderia ser 

interpretada em termos de imitação do original e do real, como se homens trans ao falarem em 

“passar” estivessem se referindo a conseguir copiar um homem “de verdade”. Quero sugerir 

que tanto esse anseio tanto pode se confirmar como pode ser justamente o contrário. Mesmo 

que eu tenha ouvido repetidas vezes de alguns interlocutores que homens não trans e homens 

trans têm suas diferenças e que alguns não querem sê-los, e embora outros demandem 

inclusive a construção peniana, a passabilidade se refere a não ser confundido com uma 

mulher. O que coloca a “mulher” como dimensão “de fora” da identidade (a isso recorrerei 

adiante). Não se trata, a propósito, de que precisem negar a mulher para serem homens numa 

perspectiva relacional, mas de ter reconhecido pelos outros seu “ser homem” e de possibilitar 

performar o “homem” de diferentes maneiras.  

                                                           
33 Apesar de Cromwell escrever a partir de um lugar específico, o contexto de transmen nos Estados Unidos, a 

discussão que empreende pode se aproximar bastante do nosso contexto.  
34 Cf. Bento (2006a). 
35 O termo “passabilidade” tem um alcance para além do universo analisado aqui. 
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Julia Serano (2007) apontou em seu Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism 

and the Scapegoating of Femininity que passabilidade (passing) se referiria a uma habilidade 

de alguém trans conseguir ser “lido” (read) como uma pessoa não transexual. Segundo a 

autora, isto não se refere apenas à dimensão corporal embora esta lhe seja constitutiva. É 

necessário, contudo, tomar o relato de Serano a partir de seu contexto estadunidense e sobre 

mulheres trans, sem poder ser tomado como universal. “Passar” entre homens trans imbui-se 

de uma performance que está para além do manejo corporal, embora o inclua 

consideravelmente. Como eles mesmos me falam, a administração de testosterona, o alcance 

de uma hipertrofia muscular por diferentes meios e outras mudanças corporais podem 

possibilitar o acesso à masculinidade desejada numa estética corporal de maneira bem mais 

rápida. Contudo, enquanto não se utilizam de um manejo corporal desejado, por diferentes 

fatores a serem discutidos noutro capítulo, os interlocutores irão acionar uma série de atos que 

partem da materialidade de seus corpos. Nisso se confirma Judith Butler (2003) ao discutir, a 

partir de John Austin (1990) que o gênero é uma repetição reiterada de atos, e de atos 

corporais.  

O gênero é performativizado não havendo, portanto, segundo Butler, gênero falso ou 

gênero verdadeiro, cópias e originais. Ao se falar de gênero enquanto repetição de atos 

performativos, não se alude somente a eventos especiais, mas a qualquer situação e cena 

discursiva por mais banal que possa parecer. Talvez se possa repetir a máxima discursiva de 

que “tudo é gênero”. É evidente que rituais ou eventos especiais (PEIRANO, 2002) se dão 

também em medidas de normas de gênero do cotidiano, mas não há acaso ou especialidade ao 

se falar de gênero. Ao trazer a performance a partir do discurso através de enunciados nas 

ações do cotidiano mais banais, como no enunciado proferido pelo padre num casamento: 

“Estão casados”; Austin (op. cit.) concebe performances como atos repetidos onde a 

coletividade confirma e produz e com isso age e cria sentido. Não se diz apenas, age 

publicamente. Nisso, por nunca ser particular, “a cultura é pública porque o significado o é”, 

como já bem o disse Clifford Geertz (2006, p. 24).  

Se “gênero”, como defendeu Butler (2003), é o que torna alguém “alguém” inteligível, 

ela muito retoma Geertz quando este dissera que “a cultura não é um poder, algo ao qual 

podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as 

instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles (os símbolos) podem 

ser descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade” (GEERTZ, 2006, p. 24). 

Para ser uma “pessoa”, na sua noção inteligível, segundo Butler, cabem às normas de gênero 
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e, assim, ao que cabe à cultura que se situa publicamente e engendra uma série de contextos 

que produz essa inteligibilidade ao produzir o corpo e não depois dele (BUTLER, 2003), 

principalmente como pode ser vista na nossa reiterada construção da diferença sexual 

universal. 

Dizer-se “João” e não “Maria” aciona uma série de atos tanto do interlocutor em 

questão quanto das outras pessoas na relação, muito além da dinâmica institucional de 

documentos oficiais “com foto”. Foi o que aconteceu comigo em campo ao conhecer Vitor 

(21 anos), ao qual já mencionei anteriormente. Meu caderno de campo guarda uma descrição 

do impacto de conhecê-lo à pesquisa.  

 

Avistei Vitor a primeira vez em uma roda de cantoria no alojamento de um 

evento de ativismo LGBT no interior do Rio Grande do Norte. Cantávamos e 

um dos meninos alternavam-se no violão. Vitor estava sentado junto de nós, 

e não o identifiquei como homem trans. Suas roupas femininas, o não uso do 

binder, etc. não lhe caracterizava como transexual aos meus olhos. Só vim 

tocar-me da sua não conformidade de gênero e uma possível identidade de 

homem trans quando estávamos na segunda festa do evento e 

apresentávamos uns aos outros. Enquanto eu apresentava um de meus 

conhecidos ao grupo de meninos trans, perguntei a Vitor seu nome. Esperava 

um nome feminino. Quando ele me respondeu “Vitor”, tive um choque 

inicial, mas não a ponto de expressar minha surpresa. Apresentei-lhe como 

tal e seguimos na festa. A partir daí surgiu meu interesse em entrevistá-lo e 

de saber se ele se apresentava como homem trans. Nesse momento, posso 

dizer que me interessei por refletir sobre como há uma hegemonia da 

apresentação da transexualidade (Caderno de Campo, dez. 2014). 

 

Vitor aos meus olhos naquele momento não era “passável”, só atentei para uma 

possível identidade reivindicatória de homem trans quando ele me falara se chamar “Vitor”, e 

se confirmou quando ele mesmo me narrou sua “transição” e dissera-me, “sou homem trans, 

mas não como os demais”. Vitor se refere a uma série de dúvidas que ainda guarda sobre 

quais manejos corporais acionar, além de representar diversos caracteres tidos como não 

masculinos, como seu batom que gosta de usar, como me conta, bem como às vezes o uso de 

vestidos. Isso o torna marginal na “aquarela” de homens mesmo entre os homens trans. Outro 

interlocutor da pesquisa chamou a minha atenção sobre isso: “tenha cuidado, fulano não é 

homem trans”. Por que um “homem” com apresentação corporal peniana ao nascimento pode 

usar batom e não ser desqualificado de maneira radical enquanto homem como o é Vitor? É 

evidente que ao usar batom entre homens não trans ao nascimento possa colocar esta pessoa 

em uma relação de marginalidade de sua masculinidade, mas o “homem” profundamente não 

é quebrado aí, no máximo ele é “arranhado”. No caso de Vitor e dos demais homens trans, 
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principalmente quando não encenam uma passabilidade extrema, lhes é negada a ideia de 

serem homens. Vide a entrada destes sujeitos nas portarias do Processo Transexualizador do 

Ministério da Saúde apenas recentemente36. No entanto, quero argumentar que a passabilidade 

ou a sua inexistência não caracteriza as dimensões externas das identidades que perseguem. 

Como me deterei mais adiante, agora basta dizer que passar diz muito mais acerca das 

relações sociais que demandam homens e mulheres específicos do que aquilo que não compõe 

as identidades de ser homem trans. 

Na roda de cantoria que eu descrevo no momento que conheci Vitor não esperava que 

este me dissesse um nome “masculino”. Mas quando ele me diz “Vitor” na festa dias depois, 

sou confrontado com um “infortúnio” deste enunciado performativo, uma vez que os 

caracteres restantes de sua estética corporal não acompanhariam socialmente seu enunciado. 

John Austin (1990 [1956]) discutindo acerca dos atos performativos da fala lança uma 

importante reflexão sobre este momento. Assim como os interlocutores, eu também não estou 

fora da encenação dos atos de fala, e sofro suas consequências. A respeito das quais fui levado 

a refletir ao ser confrontado com o “Vitor” discursivo: “Qual seu nome? Eu sou Vitor”. O seu 

ato de fala em dizer um nome masculino para mim colocou em xeque sua apresentação por 

mais que eu tivesse a tomado como feminina antes disso. 

Segundo Austin (1990), os enunciados que compõem o discurso podem ter efeitos e 

origens diferenciadas. Para um enunciado ser “realizativo” ou “performativo” é necessário 

que: a) faça coisas, não apenas as diga; b) acontecer dentro de circunstâncias apropriadas; c) 

que a pessoa que realiza o enunciado tenha se proposto a tal; e que d) todas as pessoas 

envolvidas na ação aceitem o enunciado. Ora, isso se materializa no cotidiano quando o 

gênero é criado e repetido, como discutido acima. Entretanto, minha pergunta a Vitor que 

ocasionou, sem objetivar, sua afirmação enquanto homem e transexual e sua saída da 

categoria de mulher a despeito da minha leitura sobre sua estética corporal feminina ou 

masculina, pôs em ação os enunciados do ser homem e do ser mulher. Realizei juntamente 

com Vitor em nossa relação uma ação que competia ao introduzir o que permaneceria e o que 

sairia dos enunciados que compõem a categoria “homens”. 

A partir disso tudo seria tentador observar construções identitárias ligadas a 

masculinidades entre homens trans na conformação de uma alternativa à hegemonia do 

masculino na sociedade dita “ocidental”. No entanto, o conceito hoje clássico atribuído a 

Connell (1998, 2003) de masculinidade hegemônica parece não dar conta sozinha de uma 

                                                           
36 Cf. Relatório n. 69 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Não irei me deter aqui 

sobre o âmbito médico-hospitalar, apenas no Capítulo 4. 



70 
 

 
 

variável dinâmica de vivência do ser masculino entre homens trans. Referindo-se acerca de 

meninos em escolas australianas, o conceito da autora esteia-se em vivências de homens com 

correspondência fálica em disputa no contexto escolar (CONNELL, 1987). Seria como utilizar-

se de uma teoria construída a partir do ser mulher (PISCITELLI, 2002) entre estas que 

apresentam vaginas ao nascer para explicar relações sociais que concebem mulheres 

transexuais ou travestis.  

Além disso, ser homem enquanto transnão reúne apenas sujeitos que querem “sumir 

na multidão”, não serem assim identificados como trans (ALMEIDA, 2012). Engloba uma 

pluralidade que masculiniza inclusive a vagina. “Homens de vagina”, dizem alguns. Ouvi 

também o termo “bicha” ser utilizado para se referir pelo próprio sujeito a si mesmo em 

marcar outra fissura na norma de gênero: o desejo sexual por outros homens (trans ou não), 

pondo em xeque discursos sobre sexualidade. Estes poucos exemplos são apenas um nicho de 

uma imensa variedade. Trata-se de problematizar como o conceito de masculinidade 

hegemônica não reflete uma discussão sobre as normas de gênero e imbui-se enquanto tal de 

maneira falocêntrica e do corpo enquanto pré-social. 

É preciso entender o conceito de masculinidade hegemônica reiterado através da obra 

de Connell (1998, 2005, 2013)37 como parte de um projeto ambicioso de política de igualdade 

e de teoria sobre a ordem social de gênero em escalas que vão desde o local, atravessando o 

regional até o global. Para a autora, mais ainda, estes três âmbitos da vida social se ligariam 

de maneira influenciadora. A partir do conceito de hegemonia amplamente trabalhado por 

Antônio Gramsci38, que aliás pouco desenvolve, ela diz que: 

 

A masculinidade hegemônica pode ser definida como a configuração da 

prática de gênero que incorpora a resposta aceita, em momento específico, 

ao problema da legitimidade do patriarcado, na qual garante (ou se considera 

garantido) a posição dominante de homens e a subordinação da mulher [...]. 

A hegemonia só se estabelecerá se existir certa correspondência entre o ideal 

cultural e o poder institucional e coletivo, mas não individual [...]. A 

principal característica da hegemonia é o êxito de seu reclamo à autoridade, 

mais que a violência direta (mesmo que a violência aponte ou mantenha a 

autoridade) (Connell, 1998, p.117, tradução minha). 

 

                                                           
37 Em diferentes trabalhos, Connell (1998, 2005, com MESSERSCHDMIDT, 2013) mostra(m) que a “masculinidade 

hegemônica” fora previamente apresentada em outra publicação em coautoria com Tim Carrigan e John Lee 

(1985).  
38 Antônio Gramsci (1991) ao se dedicar ao conceito de hegemonia, ao qual remete originalmente a Lênin 

mesmo que neste autor a noção não esteja disposta claramente, está preocupado em situar diversas dimensões da 

sociedade nas quais diferenças ideológicas, políticas e econômicas se encontram em variados pontos de tempo e 

espaço. Para uma discussão mais aprofundada do termo, ver Ana Alves (2010). 
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Enquanto Connell concebe a dominação masculina através de uma hegemonia que se 

retroalimenta de alternativas ao modelo principal, o campo empírico em que se baseia e o 

arsenal teórico que constrói entende homens como dados tomados enquanto formas naturais, 

apresentando apenas variação de conteúdo masculino falocêntrico. Não se questiona a 

aplicabilidade do conceito de masculinidade hegemônica em contextos onde noções de 

masculino são postas em xeque, mas de problematizar alguns limites do conceito que está 

grandemente alicerçado no exame da autora sobre a masculinidade vivenciada por homens 

homossexuais, cujo ativismo crescia na década de 1980. Em grande medida, o argumento 

dessa militância euro-estadunidense concentrava-se em mostrar que pessoas gays eram tão 

normais quanto as heterossexuais e, desta forma, seus homens seriam tão masculinos quanto 

se poderia ser, já que “sexualidade não é gênero” como defendeu o movimento de gays e 

lésbicas (HINES, 2010; FRY E MCRAE, 1981). Entende ainda que a masculinidade que rechaça 

homens gays também atinge de maneira contrária a homens heterossexuais, concebendo o que 

chama de “masculinidades cúmplices”: homens os quais, mesmo não incorporando o projeto 

hegemônico não seriam considerados não-homens, ao que os permitiria ainda usufruir dos 

“privilégios do patriarcado”. 

Ora, o conceito de “privilégios” relacionados a homens parte de um princípio 

ordenador que coloca homens sobre mulheres, ambos naturais, dominadores e dominadas. 

Segundo Juan Figueiroa-Perea em palestra na UFPE, no ano de 2003 (apud MEDRADO E 

LYRA, 2008), não é possível conceber o conceito de “privilégio”, seu alcance é problemático 

para não dizer ineficaz, uma vez que tanto os homens como as mulheres são constituídos e 

controlados em um sistema heterossexual (BUTLER, 2003; RUBIN, 1974). A própria noção de 

“patriarcado” associada a “ordem social de gênero” recorta todo o trabalho de Connell, o que 

parece incompatível do ponto de vista teórico. Em Welzer-Lang (2001) é possível ver que o 

conceito de “patriarcado” ou “viriarcado” concebe relações de dominação de homens sobre 

mulheres, o que não alcança a variedade de relações que um sistema heterossexual que se 

recorta e que o conceito de gênero tenta abarcar, inclusive, ao considerar classe, raça, religião, 

etc. Além do que “homens e mulheres estão totalmente implicados na produção de um modelo 

de homem violento e viril. Não se trata de dizer: ‘vocês, mulheres, educaram seus filhos para 

matar as mulheres’, mas de pensar que a estrutura hierárquica e assimétrica de gênero faz 

parte de um projeto social o qual homens e mulheres estão envolvidos na reprodução do 

modelo hegemônico” (BENTO, 2011a, p. 10). E assim também estão homens e mulheres 

transexuais. 
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Durante uma das reuniões do coletivo de ativismo que acompanhei, parte dos homens 

trans discutiam o “machismo” acionado por muitos deles. Francisco abre o debate e chama à 

atenção de todos que “para ser homem não é necessário ser machista”. “Não é necessário 

tentar dominar “sua” mulher, como eu já vejo”, diz. “Nem nós homens trans, nem os homens 

“cis””, completaria outro. Como pode-se perceber, há duas dimensões de uma replicação das 

normas de gênero, enquanto uns também produzem relações de poder imbuídas entre homens 

não trans, outros denunciam essa aplicação. Contudo, falar em “replicação” envolve deixar 

claro que não entendo aqui os homens não trans como originais ao gênero, estando os trans 

enquanto cópias que reproduzem, mas no sentido de que podem acompanhar relações de 

poder já impostas pois não são um arco a parte da sociedade. Por mais que práticas machistas 

sejam utilizadas para legitimar a figura de homem, sua denúncia como malogro do poder é 

constante, como podemos observar.  

Outro entrevistado, numa oportunidade um pouco distante dessa do coletivo, me falara 

considerar supervalorizada a preocupação sobre se homens trans são ou não machistas. Para 

Emanuel (28 anos), não se trata da questão de que, por serem homens trans eles eram 

obrigados a não serem machistas. Ele me diz que: 

 

Eu vejo algumas críticas que as pessoas fazem: “ah, os homens trans não 

podem, de jeito nenhum, ser machistas”. E aí, a minha pergunta é, então os 

homens cis podem? Ou seja, a gente tá dizendo, "não, eles não podem, os 

homens trans não podem ser machistas porque no fundo eles são mulheres". 

Não, ninguém deveria ser machista. É... o verbo não é nem "poder", ninguém 

deveria ser. A gente não pode esquecer que isso é um sistema de pensamento 

que atinge todas as pessoas, inclusive os homens trans. E não é porque eles 

são trans que eles têm uma obrigação maior de não ser machistas. Eles não 

têm que ser machistas como ninguém tem que ser porque é ruim pra todo 

mundo. Mas a gente não deve olhar dessa forma. Eu acho muito complicado 

quando as pessoas insistem em trazer esses [...] simbolismos do feminino 

para os homens trans porque isso não é, não condiz.... Na verdade, até, no 

limite, isso é um desrespeito com essa população [os homens trans] [...]. O 

que se quer com isso? Né... (Emanuel, em entrevista, mai. 2015). 

 

O argumento de Emanuel é de que nenhum homem, trans ou não, deveria agenciar 

práticas machistas (isto é, que colocam as mulheres em posição inferior às de homens). A 

problematização a respeito, portanto, não deveria focalizar aqueles que vivenciam suas 

identidades como homens trans, segundo ele. Toda essa dinâmica dos membros do coletivo e 

da preocupação de Emanuel, descentraliza a eficácia de uma teoria de masculinidades 

hegemônica que concebe homens privilegiados, falocêntricos e situados para dominar as 

mulheres. Expõe, por isso, todo um sistema de pensamento, como denunciado por Emanuel. 
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Para tal empreendimento há um corpo definido, por isso o conceito de Connell se torna 

problemático ao repeti-lo nas experiências de homens trans. 

Em Masculinities, Connell engendra, ainda, o próprio método de “história de vida” 

enquanto concebido ao tratar da narrativa dos interlocutores que entrevista como “histórias” 

enquanto projetos sartreanos. Outro complicador teórico, uma vez que o conceito de projeto 

em Jean-Paul Sartre (2007) é indissociável de sua ideia de “liberdade do sujeito” e do 

existencialismo como essência anterior a existência que concebe (cf. L’APICCIRELLA, 2004). 

Ao situar a ação atuada pelo sujeito enquanto uma medida que atravessou um exame de 

subjetividade que tem por responsável apenas o próprio sujeito, Sartre entende que há uma 

dimensão do ser que não é social, é intrínseca. Sua máxima discursiva existencialista resume: 

“nada além de mim, me compele a fazer o que faço”. Temos diante de nós, portanto, a 

ideologia do sujeito burguês em plena ação, elevando à máxima de que os indivíduos 

sozinhos descontextualizados “fazem”, são “unos” e conseguiriam transpor assim quaisquer 

ordens econômicas e sociais (COMAROFF e COMAROFF, 2011). Parece-me difícil conciliar esta 

perspectiva à intenção de Connell de processar uma teoria global acerca de uma “ordem social 

do gênero”39 Desta masculinidade que se faz institucionalmente, e de um “patriarcado” com 

homens hegemônicos ou cúmplices tendo “privilégios” sob homens marginais e subalternos, 

com mulheres dominadas.  

Segundo Nadime L’Apiccirella (2004), Sartre se utiliza do ser humano como um 

objeto fabricado para explicar sua ontologia: um produto só seria fabricado a partir de um 

modelo que o inspira. Podemos, portanto, perguntar a Sartre quem inspirou o modelo? 

Evocando Judith Butler (2003) e, em alguma medida Clifford Geertz (1989), poder-se-ia dizer 

que o modelo é entendido aqui enquanto pré-social, e que, portanto, se imbui de uma 

contradição imediata por empreender “conceito” antes do significado. Caso admitíssemos 

uma relação de subalternidade do masculino, portanto, nesta versão perspectiva seria da 

própria ordem do sujeito sua alternativa à hegemonia? No final das contas, não é apenas a 

psicologia que coloca sob a égide do sujeito os dramas que vivencia. 

É interessante notar que, por mais que Connell reitere a masculinidade a partir de 

relações sociais, o viés psicológico também é considerado em grande medida. Apesar dela se 

deter em parte considerável de seu primeiro capítulo (Masclunities, 1998) discutindo como a 

teoria psicanalítica construiu uma teoria de papel sexual altamente problemática e ineficaz, ela 

não deixa de situar a personalidade, e suas instâncias psíquicas como parte fundamental para 

                                                           
39 Mónica Bermúdez (2013) chega a dizer que a própria Connell apesar de pretender utilizar-se da teoria da 

prática de Pierre Bourdieu para embasar seu pensamento sobre a ordem social, careceria de maior rigor teórico.  
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entender as masculinidades. Dessa maneira, seria, portanto, de concordar que homens e 

mulheres só sejam o que sejam ao serem vistos de maneira “relacional de dois” (cf. BENTO, 

2006a, p. 10), aliás, inerente, na concepção de Raewyin Connnell.  

Apesar da defesa de Connell e Messerschmidt (2013) a que o conceito de 

masculinidade hegemônica não se referiria a homens naturais, citando a exemplo, a discussão 

sobre masculinidades femininas, de J. Halberstam (2008) – que aliás começara a ser publicada 

na mesma época que Masculinities na década de 1990 – bem como trabalhos de outros autores 

que empregam o conceito, o corpo em sua obra sobre masculinidades é reiteradamente 

tomado enquanto “coisa” onde converge às relações e não como produzido por estas 

(FOUCAULT, 1988; BUTLER, 2003). Connell observa que “o corpo, em seu caráter de corpos 

são importantes. Envelhecem, se enfermam, reproduzem, dão à luz. Tanto a experiência como 

a prática possuem uma dimensão irredutivelmente corporal” (CONNELL, 1998, p. 81, tradução 

minha). Ora, não estaria o envelhecimento40, a doença41, a reprodução42, e o parto43 

concebidos em dinâmicas de significado que os tornam, na assertiva de Geertz, inteligíveis, 

públicos? Não quero dizer com isso que o corpo não tenha uma dimensão material, mas como 

discutirei adiante, cabe observar que essa materialidade como bem mostrou Butler (2002a) se 

faz apreensível a partir do legível. Não se trata de desconsiderar a dimensão material do corpo 

em vistas de silenciar radicalmente o fisiológico, mas de tratar o corpo como um fato social 

total, assim como Marcel Mauss (2003a) antecipou ao dizer que o corpo é o objeto, o meio e a 

origem subjetiva da técnica. 

Sem considerar isto, ao se referir a pessoas transexuais e corpo, Connell diz que: 

 

Nos limites das categorias de gênero, os corpos podem transitar por direito 

próprio. O impulso pode ser tão forte que transforma a consciência 

proprioceptiva, com alucinações do corpo do outro sexo – algumas vezes 

temporal e outros permanentes. O caso de David [...], Laing falava da 

“mulher que estava dentro dele e que sempre parecia sair”. Acredito que se 

trata de uma experiência corporal e não só mental. Duas experiências 

corporais de gênero diferentes surgem no mesmo lugar. Assim que os corpos 

não são unicamente subversos, também são piadistas. (CONNELL, 1998, p. 

92, tradução minha). 

 

                                                           
40 Sobre velhice e morrer ver: Amana Câmara e Silva (2012), Sonia Mascaro (2004), Eclea Bosi (2004). 
41 Sobre antropologia da medicina ver: Nancy Scheper-Hughes (1987). 
42 Sobre novas tecnologias reprodutivas e concepção, ver: Naara Luna (2007), Miriam Grossi, Rozeli Porto e 

Marlene Tamanini (2003). 
43 Sobre gravidez ver: Rozeli Porto (2014). 
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“Alucinações do corpo do outro sexo” são advindas de impulsos em uma referência 

forte, a meu ver, das pulsões freudianas (FREUD, 1969) 44. Defende-se, com isso que “o 

corpo” outorga, ele “reflete”. É comum no texto de Connell que ela se refira ao corpo como 

uma medida que importa na prática social relacionada ao gênero, mas esse corpo é o lugar por 

meio do qual, e não o lugar produzido para o qual, o gênero se torna possível. Pouco mais à 

frente ainda em seu Masculinities é possível ver isso de maneira ainda mais clara: 

 

As práticas que se refletem no corpo e se derivam dele não se dão no interior 

dos indivíduos. Envolvem relações sociais e símbolo, e também podem 

envolver instituições sociais em larga escala. Certas versões particulares da 

masculinidade se constituem nos seus circuitos particulares ajustando-se a 

corpos carregados de significados e significados corporalizados (op. cit., p. 

99, tradução minha). 

 

 Mesmo que diga que corpos são carregados de significados, segundo o seu argumento, 

este advém de outro lugar que não na própria produção do corpo. Seria como dizer: “o corpo 

é, por isso ele existe”. O corpo ser o veículo que o significado ocupa repete a dualidade 

cartesiana que separa mente/corpo, existência/ser, e propõe uma separação radical entre o 

sujeito e o objeto, o primeiro ocupando o segundo (SCHEPER-HUGHES, 1987). Por isso, 

Connell firma o corpo a partir de uma posição fenomenológica, muito exemplificada por 

Thomas Csordas (2008, p. 122), para quem o “corpo não é um objeto a ser estudado em 

relação à cultura, mas é o sujeito da cultura”. Isto coloca o corpo como a base existencial e 

não como a base criada e transformada histórica e socialmente. Como algo do qual advém 

relações, um corpo “pré”, “a base existencial da cultura”. Ora, tal posição coloca a teoria das 

masculinidades hegemônicas manejando um corpo binário, não produzido, mas apenas “é”.  

Diante disso fica incompatível à aplicação do conceito de masculinidade hegemônica 

às experiências de homens trans, uma vez que se baseia em um corpo ontológico. 

Precisamente porque não se pode separar um conceito de seus fundamentos teóricos originais, 

a não ser que houvesse um exorcismo epistemológico (BOURDIEU, 1998b). Mas de que 

maneira e por quê? De que maneira manejar essa teoria de modo criativo para desconstruir 

noções do masculino violentas e dominadoras? Seria possível fazê-lo ao pensar sobre 

experiências e identidades vivenciadas por homens trans? O que estes sujeitos vivenciam, 

antes disso, deslocam os nossos entendimentos sobre “sexo” e gênero, sexualidade, desejo, 

corpo, e principalmente a que tudo isso converge, a política.  

                                                           
44 Principalmente porque na teoria de masculinidade de Connell as emoções são tomadas sob um viés 

psicológico, o que coaduna com as pulsões e emoções discutidas por Sigmund Freud (1969). 
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Voltando a citar experiências transexuais, agora sob o foco maior de homens trans, 

Connell e Messerschmidt (2013) assertoam que são seres “convictos” de serem “homens” – e 

retoma o conceito de projeto sartreano. De que maneira esta asserção não se aproximaria da 

perspectiva psicológica de Robert Stoller e Harry Benjamin?45 Estar convicto, é não ser, é 

estar, é “ter sido”. “Creio que sou”, não sou, portanto. Se, por outro lado, “sou”, não estou. As 

explicações dos interlocutores da pesquisa me contam que eles não estão, eles são homens 

trans. Uns enaltecem o caráter transexual de suas identidades, outros mais o caráter na 

categoria de “homem”, e embora estas dinâmicas variem, as duas categorias estão presentes 

em suas identidades.  

O trabalho de Henry Rubin (2003), Self made man: identity and embodiment among 

transexual men, é citado por Connell e Messerschmidt (op. cit.) para corroborar suas defesas 

da superioridade da força de uma estrutura de gênero sobre indivíduos. Eles dizem que o 

estudo de Rubin demonstraria a dimensão não discursiva do gênero, uma vez que o sujeito 

homem trans não se posicionaria livremente no discurso, estar-se-iam sob processos de 

incorporação (embodiment), histórias institucionais, forças econômicas e relações pessoais e 

familiares. Apesar dos sujeitos sobre os quais Rubin se detêm estarem sob dinâmicas 

institucionais e protocolares da medicina e da psicologia, o autor os descreve como sujeitos 

que decidem pelas mudanças corporais, pelos processos que configuram. O argumento de 

Connell e Messerschmidt ao trazer o estudo de Rubin seria de mostrar que a posição do 

sujeito nem sempre importa muito. É um argumento que encontra germe já no livro 

Masculinities da Connell (1998), onde ela critica as teorias que supervalorizam o discurso ao 

descreverem as relações essencialmente como discursivas. Defende que a masculinidade não 

se daria somente por discursos, e que isso se deve a prática não discursiva que incluiria o 

trabalho assalariado, a violência, etc. As práticas não discursivas, como entende, podem ser 

vistas como uma estrutura, a ordem social de gênero a que alude. 

Nesse sentido, a autora australiana e Messerschdmidt retrazem a masculinidade 

hegemônica em 2005 como uma “ideia”. O conceito operaria com a produção de ideias como 

exemplos, não como o padrão comum na vida cotidiana de “meninos e homens”. Esta 

proposição de “ideal” não contraria a proposição da própria Connell da masculinidade ser 

uma configuração de prática? E como Mónica Bermúdez (2013) já mostrou, tendo Connell 

calcado sua discussão na noção de estrutura de Pierre Bourdieu (1998b), não estaria 

contrariando ao estabelecer uma proposição que se assemelha ao tipo ideal que o próprio 

                                                           
45 Cf. Bento (2006a). 
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autor francês atacou? Ao conceber a masculinidade hegemônica como uma ideia nunca 

alcançada, este não alcance se dá pela maioria e não por todos na proposição dos autores. 

Ainda aí, há “meninos e homens”. Esta hegemonia do masculino se mostra como um conjunto 

de atributos com homens binários; a norma de gênero não vê problematização e o corpo ainda 

aparece como veículo, quase como o canal da mensagem. No entanto, ao revisar seu conceito 

no artigo já citado, Connell mostra que sua masculinidade hegemônica não consegue dar 

conta das múltiplas hegemonias e, agora, a fala no plural. 

No entanto, entre outros fatores, a ideia de Connell (1998, 2013) a respeito do corpo 

inibe sua aplicação às experiências que nos mostram os corpos destituídos de significado per 

se. Nesse sentido, como homens trans podem “ocupar” relações de subalternidades em relação 

à hegemônica se nem ao menos a categoria “homem” lhes é fácil de acessar? Se o corpo tem 

alguma inerência não é que ele “é”, mas que ele vem a ser produzido (como Foucault e Butler 

já indicaram).  

Nesse sentido é preciso ver que masculinidade e feminilidade, como mostra Miguel 

Vale de Almeida (1996), não são sobrepostos a homens e mulheres, respectivamente. Isso 

quer dizer que são, como diz o autor, metáforas de poder e de capacidade de ação acessíveis 

tanto a homens quanto a mulheres. Mais do que isto, é preciso observar que o próprio ser 

homem não é universal, inclusive no que concerne a presença fálica. Como Bento (2009) 

mostrou, os corpos passam a ser genitalizados pelas normas de gênero. O discurso dessas 

normas reitera desculpas para que este exista enquanto universal a partir de um ditame. Seja o 

falo, o ideal de másculo, ou ainda, a presença cromossômica de Y nos pares sexuais. Quando 

um elemento não consegue sozinho dizer o que é o homem universal, recorre-se às demais 

para corroboração. Isto é, em si mesma, a explicação ocidental que é europeia-estadunidense, 

é um emaranhado de ficções que não se materializam em encontros empíricos diversos. Ou 

seja, homem não é apenas uma forma invariável à espera de um conteúdo masculinizador, 

seja genético ou cultural.  

 

Estratégias de entrada na categoria “homem” 

 

Desse modo me pergunto se não seria mais próximo das experiências dos 

interlocutores da pesquisa falar que vivenciam estratégias de entrada na categoria de 

“homem”, no sentido diverso que ser homem o tem, nos seus processos de construção de 

identidade, de manejos corporais. Ao invés de falar que são alternativos a hegemonia, não 



78 
 

 
 

tendo por certo nem se hegemonia do masculino existe. Ao atuarem em um campo da 

categoria do ser homem, ao invés de apenas um “campo de masculinidade” como concebeu 

Tony Coles (apud BERMÚDEZ, 2013). A própria Mónica Bermúdez cunha o termo “estratégias 

de masculinização” ao enfatizar que este conceito esteirar-se-ia entre a estrutura e a prática, na 

qual a dimensão do sujeito seria entendida como nem estruturada por um governo do qual não 

se poderia fugir, nem de uma agencia superpoderosa. Contudo, Bermúdez, chega a dizer que o 

habitus de gênero não cria grupos. Segundo ela:  

 

[O] conceito de gênero ou de masculinidades não gera grupos sociais, mas 

categorias, e tais categorias confirmam habitus. Desta maneira, não poderia 

existir um habitus masculino, mas categorias que entendem de determinada 

maneira o masculino que se expressam em certos habitus e não em um só” 

(op. cit., p. 296, tradução minha). 

 

Mesmo que noções relativas a fissuras das normas de gênero constituam categorias 

como “travesti”, “bicha”, etc., as pessoas agrupadas sob estas categorias não constituíram 

grupos? Categorias e grupos são contrários epistemologicamente? É possível conceber grupos 

sociais apenas coesos e uniformes? Mas ainda podemos perguntá-la, e por que as normas de 

gênero separam “tipos” de pessoas, entre as que podem existir, as que são “de verdade”, as 

que devem morrer, as que devem passar por uma limpeza de assepsia como disse Bento 

(2006a) e as que não são compatíveis com um corpo vivificado enquanto natural e 

obrigatório?  

Minha proposição em falar de “estratégias de entrada na categoria de ‘homem” alude 

ao uso de tecnologias sociais, discursivas, e de masculinização, mas que não se reduzem a ter 

certos atributos, justamente porque os homens trans objetivam ser reconhecidos enquanto 

homens. Quando alguém é identificado enquanto “masculino” ou “feminino”, não se contesta 

que há ali atributos “masculinos” ou “femininos” apesar de contestarem sua legitimidade. O 

masculino (ou o feminino) pode estar lá, visível, pode-se inclusive até tentar retirá-lo do 

sujeito como é feito a exemplo dos assassinatos que sofrem as pessoas trans continuadamente. 

No entanto, ao falar em categoria “homem”, ela não é nem ao menos visível para o 

reconhecimento em se tratando daqueles que não correspondem ao esperado entre 

corpo/gênero/desejo. 
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Sem abandonar a noção de estratégias de masculinização (BERMÚDEZ, 2013, p. 296), 

que se refere, em suas palavras, desde o nascimento46 a “práticas sociais que deixam de ser 

componentes essencialmente estruturais ou subjetivos, para abarcar ambas as dimensões”; a 

questão ao meu ver não é apenas a de ter atributos, mas de ser aceito enquanto homem. E, 

com isto, a de estar dentro de políticas públicas, de viverem suas identidades 

confortavelmente ao seu reconhecimento diário – por mais que a isso também possa ser ligado 

atributos socialmente aceitos. Isso não quer dizer que haja apenas um tipo de homem, ou um 

modelo rígido o qual perseguem. Os interlocutores mostram que há variedade de concepções 

sobre o que pode compor esta categoria que reclamam. Não quero com essa proposição 

pretensiosa “solucionar” as problemáticas em torno da teoria e da prática do masculino e do 

ser homem, mas de atentar às possibilidades desta última ser subsumida àquela. 

 Estando, portanto, em direção a categoria “homem”, mesmo sem reivindicar 

masculinidades específicas de maneira rígida, homens trans de diferentes experiências e 

recortes sociais demarcam esta identidade de modo a instituir que, “superaram” categorias de 

“lésbica” e “mulher”, uma vez que nunca as foram, como colocam. Suas “transições de 

gênero” competem inicialmente em situar esta diferença. Não só para si mesmos, num 

processo de acesso à identidade de homem trans e a sua construção narrativa (que discuto no 

capítulo 4), mas também de maneira a acionar essa diferença nas relações sociais em que 

estão inseridos. Com isso, assumem estratégias para que possam comungar da categoria 

“homem” às suas maneiras. Estratégias essas que são discursivas e materiais. 

Nesse sentido, o uso do conceito “masculinidades femininas” para se referir a homens 

trans acaba por tratar-se de uma expulsão da categoria que perseguem, e de uma replicação do 

não reconhecimento. Cabe, a seguir, problematizar a “superação” de uma imposição que 

narram vivenciar cotidianamente e as particularidades de suas masculinidades que não são 

femininas, nem trans enquanto prefixo ou sufixo, mas associadas a “homem” e à 

transexualidade. 

 

 

 

 

                                                           
46 Bento (2008) através de uma discussão sobre a ultrassonografia discute que antes do nascimento há uma 

propulsão a formar como se espera que o bebê seja, já lá já se é menino ou menina. Mary Holmes (2009) 

também apresenta esta discussão a partir de Butler (2003), a qual discutia, por sua vez, que há um processo de 

girling of the girl, através do qual o indivíduo com vagina ao nascimento seria processado socialmente para se 

tornar enquanto tal. Contudo, tudo isto só confirma e retoma a própria discussão de Simone de Beauvoir (1970). 
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2.3. “Presos na teoria errada”: entre mulheres, bofinhos e homens trans 

 

  

Até 2014 não havia nenhuma tese ou dissertação defendida no país com o recorte 

específico acerca da transexualidade masculina, os trabalhos a respeito eram breves e esparsos 

à época. As publicações na área de humanidades e sociais até recentemente se dedicavam a 

problematizar o caráter patológico construído sobre os sujeitos transexuais, principalmente 

suas relações com as instituições de saúde e de justiça. Majoritariamente demonstrando o 

funcionamento de todo esse sistema. Mesmo sem especificar homens ou mulheres, os 

trabalhos acabavam por situar as mulheres trans como a maciça maioria dos sujeitos 

considerados (ZAMBRANO, 2003; BENTO, 2006a; TEIXEIRA, 2009; AMARAL, 2011; LIMA, 

2011). Seja sobre transexuais e travestis, ou somente sobre transexuais, as mulheres trans se 

destacavam e se destacam. Na verdade, há um verdadeiro escrutínio realizado (CONNELL, 

2012). O que denuncia limitações em torno de inferências acerca das particularidades das 

vivências de homens trans nestes cenários de pesquisa. 

No exterior o cenário é um pouco diferente. Desde os anos de 1990 o eixo Europa-

EUA abarca uma produção sobre as transexualidades masculinas que compreende um âmbito 

mais abrangente que o brasileiro47. No entanto, seu trato ainda é desigual relacionado ao foco 

sobremaneiramente direcionado às mulheres trans ou à alguma espécie de dimensão de 

mulher/feminilidade nas experiências transexuais (CONNELL, 2012; HINES, 2010). Pode-se 

notar em Connell (2012) que isso se deve, em grande medida, com a figura da mulher trans ou 

travesti ter se tornado um baluarte para problematizar a construção e manutenção da ordem de 

gênero no feminismo e “estudos trans”. Paradoxalmente, parte dos estudos estadunidenses 

iniciais que, de alguma maneira, chegaram a considerar experiências de transexualidade 

masculina ou homens trans, seja definindo-os como female-to-male transsexuals ou transmen, 

o fizeram aproximando-os às mulheres lésbicas em um quadro de “masculinidades femininas” 

que seguiu a entronização da categoria por Judith Halberstam (2008 [1998]). 

Nos EUA, a aproximação entre mulheres lésbicas masculinas e homens trans foi 

tomada de maneira negativa pelos ativistas, desde a década de 1990. O que levou Halberstam 

(1998) a defender não haver um continuum masculino entre mulheres lésbicas e homens trans 

ao tomar as críticas de coletivos trans acerca de artigo que publicara anos antes onde inferia 

tal aproximação. Mesmo com o delineamento da não existência dessa progressão, em 

                                                           
47 Cf. Judith Halberstam (1998, 2003), Henri Rubin (2003), Jason Cromwell (2005), Jamison Green (2004) e 

Jean Bobby Noble (2004). 
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trabalhos posteriores o autor irá mantê-los (homens trans e mulheres masculinas) unidos em 

um arcabouço de “masculinidades femininas”. No Brasil, este paralelo foi retomado por 

publicações recentes, artigos e teses. O que implica a sua problematização através do exame 

do conceito à luz das experiências de campo dos homens trans. 

  

“Presos na teoria errada”  

 

Em tese de doutorado, Simone Ávila (2014) pontua logo na sua introdução a 

perspectiva que centra e marca todo o seu trabalho, ao estabelecer o paralelo entre 

“masculinidades sem homens”, expressão sinônimo do conceito female masculinity de Judith 

Halberstam (1998, 2008, 2011), e as masculinidades vivenciadas por homens trans (os quais 

chama de transmasculinidade e trans homens, seguindo mais Bourcier (apud ÁVILA, 2014)). 

A autora ecoa os trabalhos de Judith Halberstam e, em alguma medida Marie-Hélène Bourcier 

e Pascale Molinier (2008). O trabalho de Ávila (2014, p. 21) busca mostrar, em suas próprias 

palavras: “a emergência de ‘novas’ identidades trans” no Brasil, a saber, especificamente, as 

que se referem aos homens trans. 

Em seu trabalho, embora seja reconhecido o alcance de sua contribuição em tratar de 

um assunto até então não discutido em teses48, a autora acaba por estabelecer a masculinidade 

como o definidor dos sujeitos sobre os quais se debruça. Apoiando-se em Masculinities de 

Raewyin Connell (1998), já discutido acima, Ávila parte da masculinidade para chegar ao 

homem trans e, desta forma, exclui o “homem” de sua equação – e outros marcadores da 

diferença. Por considerar que Connell lhe é insuficiente para tratar de seu objeto de estudo, 

recorre às “masculinidades femininas” de Halberstam (2008), o que resulta em uma 

representação que coloca “transhomens” ao lado de mulheres. Ela assevera que:  

 

A dúvida de Todd W. Reeser (2010) é a mesma que a minha: “O que 

significa masculinidade quando assumimos que a masculinidade e os 

homens não estão diretamente relacionados?”. O que dizer das 

masculinidades produzidas por transhomens? Qual é o seu desejo de 

masculinidade? (ÁVILA, 2014, p. 36). 

 

 

 Em sua conclusão, Ávila ainda traz Connell para corroborar que os homens trans 

detêm masculinidades marginais, numa total ausência de problematização desse conceito. Ao 

                                                           
48 A autora tem uma discussão bastante original a respeito de biografias trans, um objeto de estudo que já gastou 

muita tinta em literaturas de língua inglesa, mas que no Brasil ainda não tem o mesmo alcance. 
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que une com um ressurgimento de Halberstam, para mostrar que não há uma continuação 

entre mulheres lésbicas masculinas e homens trans, no entanto, isto não é suficiente para se 

afastar de uma masculinidade “sem homens” que coaduna ambos os sujeitos. Na sua tentativa 

de separá-los, segue Halberstam (1998) que define as mulheres lésbicas como aquelas que 

vivem a masculinidade de forma lúdica e os homens trans aqueles que desejam “realmente” 

um novo corpo.  

Mesmo quando desta separação, Ávila ignora a própria contradição de Halberstam 

(2008) que estabelece a stone butch como um “estágio” transitório, dentro do contínuo outrora 

negado, a caminho da figura do homem trans. Citando a entrevista de Heather Findlay, 

conhecida por ser lésbica ativista, onde ela diz que está considerando iniciar a “transição”49 

para apresentar-se enquanto homem trans, o autor diz, portanto,  

 

Stone butch pode ser vista como uma categoria de concessão, um esforço de 

última hora para manter a masculinidade dentro da “incorporação” 

[embodiment] feminina. A expectativa, claro, é que tal esforço falhará, e a 

stone butch se tornará totalmente funcional uma vez que ela caminhará em 

direção a transição para a masculinidade transexual (HALBERSTAM, 1998, p. 

295).  
 

 Parece haver no conceito de Halberstam um foco irradiador de justificativas para a 

legitimação de homens trans que tomados, comumente, apenas por suas masculinidades, são 

validados pelo esforço teórico dessa autora em ter dado aos atributos do masculino um 

deslocamento da figura do homem. Ora, é justamente a essa figura que os homens trans se 

direcionam a despeito de quais masculinidades vivenciem. Contudo, esta espécie de validação 

acontece também quando Fátima Lima (2014), ao trazer experiências transexuais de homens 

que se utilizam de testosterona sintética, coloca que fora demonstrado que a masculinidade 

não é exclusividade do homem, podendo haver “masculinidades entre mulheres”, e entre 

homens trans. 

Ao citar os conceitos de Halberstam (1998) como acepções importantes para entender 

a experiência transexual masculina, Jamison Green (2005) desconsidera o próprio trabalho no 

qual é perceptível observar que seus interlocutores se preocupam não em serem percebidos 

como menos masculinos, mas como sendo menos homens. Mesmo diante deste campo, o 

autor continua a afirmar que os “FTM”, como chama os homens trans, acoplariam tanto 

aspectos femininos quanto masculinos, pois teriam a capacidade de integrar o feminino a suas 

experiências sem se sentir ameaçados. Ora, homens cis, também não o fariam? 
                                                           
49 Me deterei nisso no próximo capítulo. 
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 As masculinidades femininas para Halberstam (2008) têm se tratado de uma forma 

particular de viver o gênero. Num esforço de deslocar a demonização desta matéria quando 

acionada por mulheres lésbicas, a autora demonstra que ela esteve presente como uma 

variável constante nos séculos XX e XXI na identificação desses sujeitos. Ela afere que: “às 

vezes, a masculinidade feminina pode ser descrita como uma subdivisão das culturas 

“macho”, às vezes, como imitação destas e, às vezes, como uma variante potente com sua 

própria lógica” (HALBERSTAM, 2008, p. 10, tradução minha). Apegada ao conceito de 

“patriarcado”, a autora estabelece que a masculinidade em si é difundida a partir de um 

sistema patriarcal, mesmo que relações de raça, classe e sexo possam dispersar esse modo de 

poder. É nesse circuito que a autora coloca crianças chamadas de tomboys50 como mulheres 

masculinas, próprias de uma desestabilização que conciliaria um excesso de supremacia viril, 

rebelião social, alteridade sexual e uma espécie de variação heterossexual. Logo, caberiam a 

estas masculinidades serem explicativas a toda uma gama de sujeitos que vivenciam suas 

experiências como homens transexuais? E ainda mais deslocadas de outros marcadores 

sociais, como classe, raça e lugar de origem?  

 Mais recentemente Jean Noble (2004)51 ao resgatar Halbestam em seu Masculinity 

without men? Female Masculinity in Twentieth-Century Fictions, mais uma vez confirma que 

a masculinidade feminina se referiria a uma gama de posições subjetivas que compreenderia 

teoricamente drag kings, butch, female-to-male ou homens trans e a stone butch. Mesmo 

sendo contraditórias entre si, essas posições permaneceriam femininas ainda que masculinas. 

O que as coloca sob a égide do sexo natural. De modo contraditório, Noble critica o 

empreendimento de Halberstam por esse privilegiar a masculinidade feminina em detrimento 

de outras mantendo, por isso, uma limitação do gênero ao corpo. No entanto, quero manejar 

essas críticas em outra direção e assertoar que a “masculinidade feminina” está marcada por 

um corpo específico: o de uma mulher; e por uma sexualidade: a lésbica – a despeito do pífio 

lembrete de Halberstam que haveria mulheres masculinas heterossexuais e a respeito da 

supremacia do corpo como substância da categoria mulher ou homem remanescente às suas 

lógicas teóricas. 

                                                           
50 Segundo o Dicionário de Língua Inglesa de Oxford (Oxford English Dictionary), em sua versão 3.0 eletrônica 

de 2002, o termo tomboy se refere a meninas que apresentam características ou comportamentos considerados de 

meninos, com uso de roupas e participação em atividades masculinas. O uso do termo é datado pelo Dicionário 

desde 1592. Atualmente, tem sido usado ora para se referir a variação de características da mulher, ora como 

prenúncio de transexualidade masculina. 
51 Cf. Entrevista de Jean Noble a Marie-Hélène Bourcier (2008). 
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 No entanto, as experiências de diferentes homens trans contestam tal aproximação 

teórica, e se afastam de qualquer noção de terceiro sexo ou gênero (como Green (2005) tenta 

indicar), inclusive de campo privilegiado entre o feminino e o masculino. Enquanto André (18 

anos) me falava sobre os primeiros contatos que tivera com o tema da transexualidade que 

poderia se lembrar, acaba por situar a própria identidade a partir do momento no qual 

conhecera outro homem trans. Universitário, ainda no primeiro ano do seu curso superior, 

André também faz parte de grupos de ativismo trans na sua cidade. Tendo sido “apresentado à 

transexualidade”, como coloca a toma quanto à possibilidade de “se entender melhor”. Ele me 

conta que todo esse processo de se “aceitar como homem trans”, que “mudou sua vida”, teve 

por princípio expulsar e superar a lésbica e a mulher que anteriormente tentara se enquadrar. 

André narra como vivenciou o que poderia ser chamado de um “itinerário identitário” até 

conseguir se sentir “confortável” com alguma definição. Ele me narra que tentou: 

 
[...] de todas as formas ser o que eu era pra eu ser, tentei ser mulher, tentei 

gostar de homem. Tentei de todas as formas possíveis. Só que quando eu 

ficava com homens era uma experiência totalmente sem sentido. Era como 

se eu beijasse uma parede, um espelho, eu não sentia exatamente nada, 

literalmente nada. E isso foi me deixando muito frustrado, porque eu tentava 

de todas as formas. Eu, porra, eu ficava bem atraente aos olhos dos homens, 

e quando eu ia tentar ficar com um homem eu não sentia nada. [...] E foi 

quando eu fiquei com uma menina, foi completamente diferente. Assim, foi 

isso, eu fiquei muito perdido no que eu queria ser. [...]. Eu tentei, antes d’eu 

me encaixar, de tentar me enquadrar como lésbica bofinho, eu tentei ser uma 

mulher hétero Cis. No caso, mulher, só que não era pra mim. Não deu certo. 

Em momento nenhum eu me sentia confortável com as roupas que eu vestia, 

com o jeito que eu tentava me passar. Era tudo meio que uma fantasia, eu 

não estava sendo quem eu realmente era (André, em entrevista, abr. 2015).  

 

 

 Como André demonstra, há uma incompatibilidade entre o anúncio de ser homem 

trans e alguma matéria que o remeta a mulher e a lésbica. Atualmente, suas vivências 

anteriores são tomadas como irregularidades, “tentara ser mulher hétero”, “tentara ser mulher 

lésbica bofinho”, mas nenhuma destas duas categorias hoje são vistas como complacentes 

com sua subjetividade. Ele diria anteriormente, na mesma entrevista que: 

 
Quando eu não sabia o que eu era, eu tentava me encaixar no que chamam 

de lésbica tipo bofinho, que é uma lésbica masculina, etc. Só que, é.... [...]. 

Depois que eu fui passando a me entender no que eu era, eu acabava que 

tendo meio que raiva de quem me tratava no feminino. Eu não gostava mais 

do pronome “ela”. Desse “a”zinho no final, não me representava mais. E eu 

que acabei que fiquei juntando isso, juntando.... Queria achar resposta pra 

isso. Aí eu, ah, vi uns vídeos no YouTube sobre umas lésbicas bofinhos, “ah 

eu acho que eu sou isso aí”. Aí fui me entendendo como isso. Porque até 
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então eu não sabia que eu era outra coisa. E fui, e foi passando o tempo, 

passando o tempo, só que eu acho que isso não durou [...], porque fui tudo 

como que digamos que, rápido. Aí, fui, fui me aceitando como lésbica 

bofinho, até que eu conheci o Francisco que mudou realmente a minha vida. 

Ter me descoberto homem trans mudou muito a minha vida porque uma 

coisa é você ser tratado como uma mulher lésbica, e outra coisa é você ser 

tratado como um homem (André, em entrevista, abr. 2015). 

 A narrativa de André pode ser facilmente alinhada a uma explicação de sua construção 

enquanto pessoa. Não se trata, simplesmente, de um percurso que exponha dimensões sociais 

que levaram a tipos individuais que o unificariam (MAUSS, 2003b). Quero chamar à atenção 

para a fluidez do que lhe constitui enquanto homem trans, de como a pessoa no seu relato 

biográfico não está fechada a uma perspectiva que escamoteia a transição que percorreu para 

o entendimento que tem hoje sobre si mesmo.  

Seguindo uma crítica a Ávila, André Guerreiro Oliveira (2015) não traz à baila uma 

masculinidade feminina para caracterizar as identidades reclamadas por homens trans. 

Oliveira demonstra como o termo “transhomem” levantado por Ávila obscurece as demandas 

desses sujeitos em face de uma consequente produção de uma terceira dimensão do gênero. O 

que podemos ver como uma exclusão do caráter de pessoa dos homens trans. Nesse sentido, 

mulheres lésbicas masculinas e homens trans não são comparáveis em aspectos identitários, 

nem àqueles que dizem respeito às experiências muito localizadas diante do saber-poder, nem 

da subjetividade – e muito menos do corpo, que há muito deixou de acabar na pele e de ser 

redutível ao nascimento (HARAWAY, 1995, 2009; BUTLER, 2003). 

Quando me relata haver diferenças de tratamento quando o viam como mulher e 

quando o veem como homem, pergunto a André, homem trans do Nordeste do país, “quais 

são as diferenças que você vê no tratamento, além do uso dos pronomes?”. Ao que continua: 

 

Assim, quando eu comecei a usar o binder52 que disfarça os intrusos eu vi 

que as pessoas não me olhavam mais estranho. É bem diferente pra elas 

verem uma pessoa de cabelo curto, com um corpo meio que normal, e de 

homem, e quando olhar essa pessoa ter peito. Então isso é muito estranho. 

Então, a partir do momento que eu comecei a usar o binder e disfarçou bem, 

as pessoas não me olham mais estranho, me tratam como se eu fosse um 

homem comum. Não me perguntam, quando eu falo o nome social, não 

ficam com cara estranha. “Cara você realmente é?”. É um tratamento 

normal... A diferença é enorme, antes eu era tratado como uma lésbica, mas 

agora como homem (André, em entrevista, abr. 2015). 

 

                                                           
52 Binder (lê-se bainder) se refere a uma roupa que comprime os seios de modo a deixá-los imperceptíveis, há 

diferentes técnicas artesanais em sua confecção. Sobre isso me deterei no capítulo 4. 
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Apesar de como estão colocados nestas teorias que unem homens trans e mulheres 

lésbicas, André demonstra, a exemplo de todos os interlocutores com os quais obtive contato, 

que eles se colocam diante de suas vivências enquanto homens trans ou homens. Nenhum 

deles se vê como “fêmea”, “feminina” ou “mulher”, muito menos têm estas categorias 

completamente confirmadas através das experiências socialmente demarcadas. Apesar de suas 

posições de identidade poderem estar em crítica ao binarismo de gênero ou com foco binário, 

é interessante notar que o termo trans nem sempre é acionado como uma forma de justificar o 

“homem”, mas também como uma política de reconhecimento de suas particularidades quanto 

a direitos humanos. 

 Sobre sua relação familiar a respeito da afirmação em casa de ser lésbica na época que 

“achou” vivenciar essa identidade, André afirma que não via como necessário – ao contrário 

do que sentiu necessidade ao contar para a avó, os pais e os tios sobre ser um “homem trans”. 

Isso seria explicado devido a ver esse momento anterior como um período de “confusão”, de 

quem nem ele mesmo “sabia quem era”. Ele continua e me explica seus motivos do porquê 

não contara para a sua família sobre suas angústias relacionadas a sua identidade:  

 

Porque eu não tinha certeza do que eu era. Eu sabia... Como eu falei, eu 

pensei que poderia ser uma fase. Então eu não queria fazer esse tumulto todo 

na minha família e no final não ser nada assim tão, digamos, preocupante. 

Pra minha família, eles fazem tudo uma tempestade em copo d'água. Então, 

eu procurei me assumir mesmo quando eu tivesse certeza. Quando eu me 

enquadrava como lésbica bofinho eu não falei nada porque, primeiro, não era 

como eu me sentia. Até porque esse nome... Lésbica bofinho, cara, o que é 

lésbica bofinho? Então quando eu me achava que era isso, que é nada a ver, 

eu não falei pra minha família, não dei indícios de nada eu continuei eu 

mesmo, até porque eu não usava binder, eu vivia normal, como se nada 

tivesse acontecendo (André, em entrevista, abr. 2015). 

 

 André, de certo modo, apresenta sua relação diante de sua família sobre sua identidade 

como uma dimensão que corrobora seu reclame por ser um homem trans. A substância 

“mulher” é colocada em sua narrativa como um aspecto que o deixava inquieto. Era e é, 

portanto, a dimensão que não o define, é aquilo que ele “não é”. Stuart Hall (2010) já 

demonstrou que o que compõe uma identidade também formula aquilo que nega, que 

evidencia o que não faz parte dela. Por isso, o autor formula que a identidade é um espaço não 

resolvido, apesar de servir-se de uma lógica que assume um “verdadeiro si mesmo”. Quando 

o discurso da identidade logra um sujeito fixo, “proporcionando uma garantia de que mesmo 

que o mundo mude ele o faria lentamente”, “a identidade é um fundamento de ação” (HALL, 

2010, p. 339). Partindo ainda de Hall é que Bento (2006a, p. 204) afirma serem as identidades 
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“pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas constroem 

para nós”. 

Esta narrativa recorrente entre os homens trans, que constrói um percurso identitário, 

seja mostrando que em seu passado biográfico se vivenciou experiências publicamente como 

lésbicas, ou que assim se identificavam, desafia o entendimento corrente sobre identidade. 

Quero argumentar que essa narrativa que nega o que já foi vivenciado nada mais é do que 

uma política que expõe o que “não se é”, algo que nega para afirmar. A negativa atual de uma 

antiga identidade de lésbica só aparece como problemática quando se pensa que a identidade é 

um enunciado fixo e determinado previamente. Nesse sentido, Hall (2003) mostra que a 

identidade é como um tipo de “sutura” contingente, construída na estrutura de um contexto 

social e histórico. É por isso que o próprio Hall situa a identidade como uma posição 

temporária e não-essencial. O que não é uma porta de entrada para afirmar que os homens 

trans não vivenciam suas identidades “verdadeiramente” e que nada existe, portanto, de 

delimitado. Mas de mostrar que qualquer identidade, seja ela de homem trans ou não, mulher 

trans ou não, e recortados por outros marcadores, não é um vislumbre do imóvel e do 

acabado. Mas antes situado historicamente, no passo da subjetividade socialmente 

estabelecida dos sujeitos em relação às posições que ocupam. 

Em 2003, em sua tese de doutorado, Berenice Bento (2006a) defendia que não haveria 

uma espécie de “identidade transexual” nos moldes de uma essência comum e recorrente, mas 

posições de identidade a partir de histórias comuns de experiência transexual. A autora, 

portanto, exorcizava a cristalização da identidade outorgada por Benjamin a respeito da 

transexualidade53. Essas pessoas, sujeitos de todo um processo de descoberta do próprio 

desencaixe entre gênero e corpo vivenciariam um tipo específico de experiência cujo 

fundamento foi construído ao longo de mais de um século no “Ocidente” com as noções de 

diferença sexual (BENTO, 2006a) e desenvolvimento de técnicas cirúrgicas (cf. RUBIN, 2003). 

Bento (op. cit.) referia-se, portanto, ao que chamara de dispositivo da transexualidade. 

Partindo de Michel Foucault (1988), e de seu dispositivo da sexualidade, a autora acabara por 

situar historicamente a construção da transexualidade como resultado de um determinado 

entendimento sobre o corpo.  

 Mesmo que há doze anos Bento chegasse a conclusão de não haver uma “identidade” 

reclamada de maneira unívoca a respeito da transexualidade, é possível perceber que 

atualmente, conforme o ativismo cresce no Brasil e no exterior, há um foco cada vez mais 

                                                           
53 Ver Bento (2006a) para uma discussão completa acerca da identidade transexual em Benjamin e Stoller. 
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evidente sobre a identidade. O que levou Raewyin Connell (2012), em uma revisão teórica em 

que tenta aproximar mulheres transexuais e o pensamento feminista, a criticar enfaticamente 

ativistas trans que têm essencializado suas identidades. Para ela, isso causará mais danos do 

que ganhos. Conclama, ao final de seu texto, um retorno ao feminismo para que se possa 

entender a temática transexual em meios de alcançar muito mais uma política de justiça social 

do que de identidade. Seria este uma via estrita de acesso àquela? 

Do porquê as “vaginas não pensam” 

 

Emanuel (28 anos) me surpreendeu quando me falara ser as vaginas objetos não 

pensantes. No seu argumento, o corpo não o prende nem para ser homem nem para ser 

mulher, Ele diz propriamente que comparar homens trans e mulheres lésbicas é voltar ao 

escopo médico patologizante e de fundamento biológico que une biologia e normalidade. Ele 

continua: 

 

Eu só conheço a Baubo54, que é essa deusa que é uma vagina, que é uma 

vagina pensante. Todas as outras não tem essa função. Então por que que as 

pessoas continuam localizando na vagina e no pênis algum traço que define? 

Me parece que elas buscam esses resquícios (...). Me lembra muito um 

arqueólogo escavando alguma coisa, parece que elas querem ir a fundo para 

localizar uma verdade, né, bem lá à la Foucault, né?! Localizar a verdade no 

corpo. Então elas querem escavar, escavar e escavar e dizer: “não, está aqui, 

olha, tá vendo, tá vendo?! É, o cara tem uma vagina, então algo de feminino 

ele tem"! Porra, sabe, isso pra mim, é (...). A medicina já faz isso [...], ela 

tem conseguido manter essa história. 

 

 Emanuel não faz parte de nenhum coletivo de ativismo trans, embora tenha 

conhecimento de publicações na área de ciências humanas e da medicina. Cheguei a conhecê-

lo por intermédio de amigos em comum, e demorei para propor-lhe uma entrevista para a 

pesquisa, embora tivéssemos muitas conversas informais sobre o tema da transexualidade e 

das teorias a esse respeito. Suas inquietações e críticas me deixavam ainda mais preocupado 

quanto a observação em campo, bem como da teoria auxiliar ao meu trabalho. É quando, em 

uma mesa de bar enquanto discutíamos temas bem diferentes destes, que me vem à mente a 

proposição de uma prisão dos homens trans em teorias erradas. Tratava de pensar suas 

experiências sem conformá-las a debates sobre outros sujeitos ou teorias que tomavam outros 

                                                           
54 Baubo é uma deusa grega, representada como um rosto figurado na própria vagina até a extensão do torso (um 

corpo sem a cabeça). Segundo o mito, ela salva Deméter do desespero ao rir em sua direção com hinos obscenos, 

mostrando escandalosamente sua vagina. Em diferentes cultos, a vagina (yoni) figura como mana, como pode ser 

entendida quando de sua explicação como “força feminina”, “geradora de energia”, “lugar sagrado”, etc. 

(MOOKERJEE apud LAPIDARIO, 2012, s/p., tradução minha). 
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contextos sociais e históricos. As masculinidades femininas propostas como explicação para 

suas experiências menosprezam suas particularidades e limita seu entendimento. O próprio 

conceito tem uma proposição universal que dentro do próprio grupo de mulheres lésbicas não 

tem capacidade totalizadora.  

Em Trapped in an wrong theory: rethinking trans oppression and resistance, Talia 

Bettched (2014) reflete sobre duas histórias disponíveis que explicam as experiências 

transexuais. São os modelos do corpo-errado e além-do-binário, como chama. Seu objetivo é 

mostrar que o modelo “além-do-binário” erigido pelo paradigma transgênero (teoria 

construída por autores trans estadunidenses) para explicar as vivências trans, na verdade as 

aprisionaria. No final de seu texto ela afirma categoricamente que colocar teoricamente que 

homens e mulheres estão “entre” os binários por serem trans é partir da pressuposição destas 

categorias como dominantemente entendidas. É desconsiderar sensos de mundo que podem 

aplicar estas categorias de diferentes maneiras, como é feito com “mulheres negras” – 

inclusive entre culturas distintas, para aplicar uma leitura de Marilyn Strathern (2006).  

A crítica de Raewyin Connell (2012) se aproxima muito daquela realizada por 

Bettched (op. cit.). A “virada transgênero”, como Connell chama o período de surgimento e 

crescimento de uma perspectiva trans, acaba por configurar duas fortes dificuldades para a 

vida diária de mulheres trans – que podem ser extensivas aos homens trans. Primeiro que 

questões sociais importantes da vida ordinária não são representadas, como trabalho e 

emprego, natureza da transição, educação, etc. Segundo porque esta excessiva preocupação 

sobre identidades não normativas ou transgressivas, sobrecarregou as pessoas trans com uma 

imagem apenas de plásticas e maleáveis em relação ao gênero. O que fez com que se 

ignorasse, simplesmente, as localidades de gênero as quais estão dispostos. 

Connell não chega a colocar a questão nos termos de Bettched (op. cit.), mas comunga 

com ela a assertiva de que o paradigma trans ocasionou uma invisibilidade de dimensões da 

vida de pessoas trans. A “teoria errada” a qual a filósofa alude se trata do modelo “além-do-

binário”, no entanto, não se objetiva aqui enrijecer as explicações de múltiplas narrativas 

identitárias. Narrativas como a de João W. Nery (2011) em Viagem Solitária: memórias de 

um transexual trinta anos depois utiliza-se do modelo corpo-errado, por exemplo55.  

 Bettched (op. cit.) acaba por se aproximar de uma percepção que se distancia da 

perspectiva pós-estruturalista do gênero. Suas críticas a essas teorias são “boas para pensar”. 

Enquanto mulheres e homens não trans são vistos em alguma medida como “construídos”, há 

                                                           
55 Ver Ávila (2014) para uma discussão da biografia de João W. Nery. 
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um limite dessa construção. Segundo ela as pessoas trans são colocadas enquanto 

“construções” das construções. A narrativa do corpo-errado é levantada por Bettched como 

uma explicação que satisfaz uma variada gama de pessoas transexuais, no entanto, homens 

trans interlocutores da pesquisa mostraram reclamar que, apesar de seus corpos serem em 

alguma medida equivocados, eles ainda são seus corpos tão biológicos quanto qualquer outro. 

Portanto, a máxima de “homem biológico” por eles é rejeitada, uma vez que também “há 

biologia nos seus corpos”. Atribuir mulheres lésbicas masculinas como pré-homens trans, ou 

homens trans como similares a mulheres masculinizadas é colocar a identidade com uma 

fixidez genital que deslegitima qualquer movimento. 

  

Entre experiências e identidades 

 

Observe-se, ainda, como Halberstam (1988) coloca substancialmente homens trans e 

lésbicas masculinas de modo a paralelizá-los. 

 

Como a visibilidade da comunidade transexual cresce no final do Século XX 

nos Estados Unidos e, como transexuais de “mulher-para-homem” (FTMs) 

se tornam progressivamente mais visíveis junto à comunidade, questões 

sobre a viabilidade de identidades butch de mulheres queer se tornam 

cruciais e inevitáveis. Transgender Butch descreve uma forma de transição 

de gênero que pode ser crucial para pensarmos muitos sensos de 

“incorporação” [embodiment] de dykes gender-queer, subjetividade sexual, e 

mesmo de legitimidade do gênero. Algumas lésbicas parecem ver FTMs 

como traidores do movimento “das mulheres” que foram para o lado do 

inimigo e se tornaram um deles. Alguns FTMs veem o feminismo lésbico 

como um discurso que os têm demonizados e a suas masculinidades. 

Algumas butches consideram que FTMs são butches que “acreditam em 

anatomia”, e alguns FTMs consideram que butches são FTMs que tem medo 

de transicionar. As fronteiras de guerra [border wars] entre transgender 

butches e FTMs parecem carregar a pressuposição, compartilhada por todos 

os lados, que a masculinidade é um recurso limitado, disponível apenas a 

poucos em quantidades diferentes e cada vez menores. (HALBERSTAM, 1998, 

p. 287, tradução minha). 

 

 

 Algo que poderia saltar aos olhos de um leitor ou leitora brasileiros da leitura do 

trecho acima, extraído de Transgender Butch: Butch/FTM Border Wars and the Masculine 

Continuum escrito por Judith Halberstam (1998) é a profusão de títulos de identidade, a 

maioria estranhos ao nosso contexto, que sem a familiarização ficariam de difícil 

entendimento. Butch, dyke gender-queer, FTM, transgender butch, lésbica, mulher. Numa 

tentativa de tradução longe de qualquer precisão, ao substituir os títulos singulares 
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estadunidenses por possíveis correspondentes brasileiros, poderíamos figurar que butch e dyke 

gender-queer56 poderiam se referir a termos que denotam igualmente hipermasculinidade e 

lesbianidade em mulheres como “sapatão” e “caminhoneira”. Essas categorias brasileiras57, 

como bem mostrado por Tânia Navarro-Swain (2000) são manejadas ora como acusação, ora 

como auto-identificação. Outros termos como “bofinho”, usado continuadamente no contexto 

lésbico/gay/trans da capital do Rio Grande do Norte, conforme observei, também poderia ser 

um exemplo (como usado por André). 

 Halberstam (1998) procura discutir com toda essa profusão de identidades, os limites 

que umas colocam às outras nas suas próprias definições, partindo da expressão “border wars” 

ditada por Henri Rubin (2003) a esse respeito. Trata-se, basicamente, de conflitos localizados 

historicamente, mas irradiados hoje em alguns contextos do feminismo. São os conflitos entre 

mulheres lésbicas e homens transexuais nos EUA dos anos 1980-1990, aos quais Halberstam 

e Rubin se referem como female-to-male (FTM), como recorrente no meio dessa época.  

A tensão se materializava porque homens trans, que outrora vivenciaram experiências 

entre lésbicas feministas, foram vistos por estas enquanto mulheres que as traíram. Teriam se 

tornado homens, os inimigos. Por outro lado, alguns homens trans consideravam que butches 

eram, na verdade, homens trans com medo de “saírem do armário”. Ambas as acusações 

podem ser vistas como fruto de uma intensa construção da figura da “mulher-identificada-

como-mulher” pelo feminismo lésbico estadunidense que expulsou a masculinidade de 

qualquer validade feminista. Henri Rubin (2003) mostrou que essa criação tinha como 

objetivo possibilitar espaço no movimento para lésbicas, não vistas como sujeitos do 

feminismo por suas sexualidades pelas feministas heterossexuais. Isto é, antes desse momento 

“lésbicas” não eram mulheres – e não no sentido de Monique Wittig (1992). Ser mulher e 

feminista, portanto, “não reprodutora de opressão machista”, era não ser de modo nenhum 

masculina ou binária quanto às práticas sexuais. Diferentemente, Bourcier e Molonier (2008) 

apontam que uma conduta feminizada de mulheres foi tomada entre ativistas como suspeita de 

submissão, o que localiza a fala dos autores numa França de Wittig. 

 Posicionando-se subjetivamente em seu principal trabalho sobre as masculinidades 

femininas, Halberstam (2008) se define como uma mulher masculina e queer58 (em 

                                                           
56 A filósofa Talia M. Bettched (2014) explica que o termo gender-queer é usado nos EUA para designar pessoas 

que não vivem de acordo com normas de gênero estritas, de um modo não-binário. 
57 Peter Fry e Edward McRae (1981) citam termos como “fanchona” utilizados nos anos de 1980 (no contexto 

sul/sudeste do Brasil), para se referir a mulheres lésbicas “ativas” sexualmente e masculinas. 
58 Judith Butler (2002b) conceitua queer, grosso modo, como uma ofensa erigida contra pessoas de gêneros e 

sexualidades desviantes nos EUA, que tendo adotado o termo outrora ofensivo, o ressignificaram em uma série 

de identidades e um arcabouço teórico para pensá-las. 
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substituição ao termo “lésbica”). Tendo adotado o uso do nome próprio “Jack”. A opção do 

autor por se posicionar demonstra o quanto sua teoria também está ligada às suas vivências 

(como estão todas). Sua escrita acerca das masculinidades femininas persegue, portanto, seu 

intento de fazê-las substituir o termo “lesbianidade” – que considera extremamente 

colonizador – numa pretensa universalidade para abarcar os termos referentes a tal orientação 

sexual em diferentes culturas (idem, 2011; NOBLE, 2004). Diante disso, uma vez que o termo 

não exclui o caráter de “mulher” da identidade, figura-se sua impossibilidade teórica de 

aplicação às experiências de homens trans no contexto brasileiro. Os homens trans, entre 

conhecedores ou não destas teorias, expulsam qualquer menção identitária de “mulher” e de 

“lésbica”. 

Esta problemática pode ser aludida quando se pensa a relação entre o exercício de 

estabelecer os homens trans como similares a lésbicas masculinas e o alcance do termo 

“transgênero” (transgender). A butch de Halberstam é transgênera, mas não é transexual, na 

mesma medida, seu FTM é transexual e é transgênero. Isto é, para a primeira, o trânsito do 

gênero desvinculado pretensamente da questão transexual, já para o segundo o trânsito do 

gênero porque do corpo. A isso advém em grande medida a amplitude explicativa que 

tomaram os termos “trans” e ”transgênero” nos EUA, que são utilizados para se referirem não 

somente a pessoas transexuais, mas a todas aquelas que transitam entre os gêneros 

(VALENTINE, 2007). Mulheres lésbicas masculinas (butches), homens trans (transmen ou 

female-to-male transsexuals), mulheres transexuais (trans women), pessoas “não-binárias” 

que reclamam não serem homens ou mulheres, dragqueens, travestites, bem como mulheres 

transgênero que não entrariam no escopo da transexualidade, mas se referem a pessoas 

identificadas ao nascer como homens, etc. são exemplos das possibilidades de alcance do 

termo em solo estadunidense. A lista continua.  

O próprio índice do livro organizado por Susan Stryker e Stephen Whittle (2010) The 

Transgender Reader, que traz autores estadunidenses refletindo sobre o seu próprio país e 

majoritariamente trans, é revelador. Nele a seção de que trata de masculinidades trans ou 

transgêneras, e nomeada de Transgender Masculinities, reúne textos que discutem vivências 

de mulheres lésbicas e de homens trans. O termo guarda-chuva (trans) como se costumou 

chamar no paradigma trans (cf. BETTCHED, 2014) tem um alcance muito maior nos EUA do 

que no Brasil, uma vez que englobou naquele país uma organização ativista em torno de uma 

identidade “transgênera” institucionalizada (VALENTINE, 2007).  
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No Brasil o termo transgênero não é unanime nem mesmo entre mulheres transexuais 

e travestis – como relatado pela ativista trans Daniela Andrade (2015), ao contrário do que se 

poderia supor. Além disso, ele não tem alcançado as mulheres lésbicas (masculinas ou não) 

no país, como o foi nos EUA. Aqui elas estão muito próximas de um feminismo lésbico de 

ordem a fazer reclamar a variedade de ser “mulher” (ALMEIDA e HEILBORN, 2008; NAVARRO-

SWAIN, 1999, 2000). Não reivindicam o sufixo ou prefixo trans/transgênero às suas 

identidades. A categoria transgender, portanto, não detém o apelo identitário em solo 

brasileiro na medida que tem no eixo EUA-Europa (cf. HINES, 2010). No entanto, em ações 

recentes do Ministério Público Federal (2015)59, o termo tem sido usado para englobar 

homens trans, travestis e mulheres transexuais e todas aqueles que tenham gênero divergente 

ao corpo. Com isso, pode ser observado a abrangência política da categoria para unir todos 

aqueles que transitam entre os gêneros – mas que ainda não incluiria mulheres lésbicas nem 

homens gays. 

Nesse sentido, a comparação de mulheres lésbicas e homens trans recorre ao corpo e 

esquece dos processos históricos através dos quais estes sujeitos estão dispostos em 

“posições-de-identidade”. Dessa maneira, um modo de observar as particularidades de 

homens trans quanto a sua política identitária pode se dar através do exame da “transição” que 

narram dramaticamente vivenciar no acesso a transexualidade, seja no manejo corporal, seja 

nas construções identitárias para além do corpo. No próximo capítulo descreverei como os 

homens trans colaboradores à pesquisa descrevem e constroem discursivamente o acesso a 

transexualidade como o modo inicial da transição de gênero. Essa experiência é crucial para 

narrarem suas trajetórias em direção à identidade de homem trans. Por isso os enunciados que 

evocam de estarem “em transição desde sempre” marca diretamente suas vidas de sofrimento 

com a imposição para serem “mulheres” e/ou “lésbicas”. Nesse sentido, é possível observar 

no próximo capítulo que esse processo (corporalmente situado e não limitado) de “acesso”, 

“aceitação” e “assunção” de si mesmo enquanto alguém que existe como homem transexual 

marca de maneira central a transição para o gênero considerado oposto. O transicionar, isto é, 

esse itinerário identitário que percorrem que não compete apenas aos manejos corporais, é 

melhor visualizado ao se compreender as dinâmicas envolvidas no acesso a identidade. Isso 

porque os interlocutores enfaticamente descrevem que você pode ser uma pessoa trans mas 

pode escolher por não transicionar corporalmente. 

                                                           
59 Cf. Parecer PGR n. 116706 /2015 – ASJCIV/SAJ/PGR do Relator Ministro Roberto Barroso, no qual 

determina o uso de banheiros públicos de acordo com o gênero ao qual a pessoa se identifica. A ação deveu-se 

em razão da travesti Ama em Florianópolis/SC contra o Beiramar Shopping Center Ltda. que a constrangeu em 

uso do banheiro para mulheres. 
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Figura 4 – Existência. Grafite sobre Ofício A4.  

Mariana Lessa. 
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CAPÍTULO 3 

EM “TRANSIÇÃO” 

 

Existe muita gente perdida por aí que não sabe que é homem trans.  

– Benjamim, em entrevista, 18 anos. 

 

Quem não sabe é como quem não vê.  

 – D. Damiana, 52 anos. 

 

 As epígrafes que abrem este capítulo são provenientes de dois contextos diferentes, 

mas que se unem etnograficamente. Benjamim me fazia alusão, em nossa conversa, que 

haveria homens trans que simplesmente não tiveram e, talvez, nunca cheguem a ter acesso a 

possibilidade de nomear suas existências a exemplo da maneira como o faz, mesmo que 

vivenciem o mesmo conflito que ele narra; não a primeira vez, num estacionamento de um 

supermercado quando do nosso encontro com amigos. Não se trata de dizer que há pessoas 

que não sabem que não “carregam” ou “são” certas identidades, mas de problematizar o 

discurso de chegar a sua própria identidade ao refletir sobre outros que podem vivenciar o 

mesmo. Não se quer aqui inferir que a transexualidade é algo universal60, mas que esse “ter 

acesso”, falado por ele e pelos outros homens trans é notório do início da “transição” que 

realizam. Já a frase de D. Damiana, uma mulher negra, para quem a obviedade não é matéria 

pronta, mas produzida, o saber implica ver. Essa senhora, apesar de não ter nenhuma relação 

com os interlocutores da pesquisa, se faz ouvida em nosso bairro na cidade onde eu cresci no 

interior do Rio Grande do Norte. Sua frase constante e tornada epígrafe aqui nos dá pistas 

preciosas. E, como mostrarei adiante, esse “ver” é recorrentemente utilizado pelos homens 

trans para expressarem suas identidades advindas de “processos”. Construídos cotidianamente 

por práticas efetivas, constituem “itinerários identitários” dramáticos. 

 Os interlocutores deste trabalho, aqueles com os quais mantive contato, seja por meio 

direto etnográfico, seja apenas por entrevistas, apresentaram-se em um fazer-se homem trans 

distante da oficialidade dos protocolos médico-psicológicos – o que não é o mesmo que dizer 

que estejam totalmente para além desses protocolos. Ir ao médico endocrinologista, manter 

sessões regulares com o psicólogo, submeter-se a cirurgias de mamoplastia 

                                                           
60 Como já me referi, Berenice Bento (2006) e Henri Rubin (2003) argumentam que a transexualidade é 

historicamente e culturalmente constituída. Já Raewyin Connell (2012) coloca a transexualidade como uma 

dentre diferentes maneiras de expressão do que chama de modos de “mudança-de-gênero” (changed-gender). 
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masculinizadoras61, que entendo aqui como a oficialidade aparente destes protocolos, são 

acionados quando podem facilitar o processo de “transição”; quando não o facilitam, alguns 

são “abandonados” ou encarados de outra forma. Isto é, essa oficialidade de ir ao médico 

endócrino, ao cirurgião e ao psicólogo ainda compõe uma dinâmica que pode demorar na 

objetiva mudança corporal de acordo com o acesso a meios financeiros que os financiem. A 

“transição”, uma das principais categorias nativas, acaba por ser erigida nas experiências 

desses homens como um modo de construir-se enquanto tal62 de maneira própria e resistente 

encarando de frente o “dispositivo da transexualidade” (BENTO, 2006a). 

A “transição de gênero” pode suscitar uma série de polêmicas fora do círculo de 

relações entre pessoas trans ou, ainda, parecer outra coisa do que realmente seja ao desavisado 

qualquer. De modo que se confunde este processo em associação a identidades trans com o 

que se chama, às vezes, de “transformação”, “trânsito”, “estar num corpo de outro”, “virar 

homem”, ou “virar mulher”, “era mulher, agora é homem”, mas que para os homens trans se 

trata apenas de uma transição. Entre os homens trans este termo é usado exatamente na 

mesma forma morfológica em sentidos diferentes. De acordo com o contexto ao qual se refira 

pode se relacionar ao processo de construção de identidade enquanto homem e enquanto 

transexual (“transição”) e doutro, a respeito da transição do corpo, do manejo que demandam 

na estética corporal (“transição corporal”) – que atua sob a identidade, mas não lhe é causa. 

Este momento, o transicionar (do corpo) que pode ser medicamente assistido ou não, pelo 

qual, após ou durante ter constituído sua identidade de homem por um processo de superação 

da “mulher” – que lhe foi imposta no direcionamento social –, parte-se para uma nomeação de 

sua experiência dramática particular com as normas de gênero por meio do ser trans e homem. 

Essa experiência63 que constitui a transexualidade por uma maneira de confronto 

diante da norma de gênero64, que cria corpos condizentes com gêneros, não impede aos 

homens trans a construção de uma “transição” particular na vivência de que me detenho aqui, 

uma vez que marcam um processo de conflito com identidades outrora vividas por “n” 

“motivos”. Isto é, essa experiência é (re)narrada pelos homens trans. Não se trata de dizer, 

profundamente, que estar-se ou que estiveram-se em corpos de mulheres. Estão nos seus 

próprios corpos, tão biológicos quanto outros, e tão significados como os demais, mas que 

                                                           
61 Cirurgia de retirada das mamas com a manutenção dos mamilos. Cf. Capítulo 4. 
62 No campo acabo por me relacionar também com mulheres transexuais. Por esta maneira, observei o uso por 

elas do termo “transição”, no entanto, não irei trabalhar este conceito em contexto específico a elas. 
63 Além disso, outras experiências de confronto com as normas de gênero também podem se fazer presente 

como, orientação sexual e outras intersecionadas com classe e raça. Desse modo, outras experiências que não 

contemplem a transexualidade também confrontam normas de gênero à sua maneira. 
64 Cf. Judith Butler (2003), Berenice Bento (op. cit.). 



97 
 

 
 

precisam ser contingenciados tecnologicamente (política e cirurgicamente) ao gênero/sexo 

masculino e de homem que lhes é de fato. Disso, surge a questão problemática da narrativa da 

"transição” de gênero longe do aspecto de transformar-se. 

Não há referência em dicionários oficiais da língua portuguesa brasileira de um verbo 

“transicionar”, usado constantemente pelos homens trans. Informalmente, “transicionar” pode 

se referir a “chegar a cargo de liderança”. No entanto, os interlocutores se apropriaram do 

substantivo feminino “transição”, palavra que ajuda a descrever o processo de “saber se é 

trans” e a masculinização, e o transformaram em verbo. “Transicionar” é preferível a 

“transitar”, já que o primeiro implicaria semanticamente em um processo contínuo e o 

segundo em um processo de um estado a outro, fixo. Não se trata de uma passagem, uma 

transferência a outro corpo. Nem muito menos de um momento de transitoriedade para se 

chegar a algo a qual não pertenceu anteriormente. Morfológica e sintaticamente, o 

“transicionar” da experiência transexual masculina acaba por ter um significado contido 

geralmente no gerúndio. Seja como tempo verbal no infinitivo, ou como sintaxe como um 

gerúndio, o “transicionar” (processo da transição) nessa experiência emite uma continuidade 

que não se focaliza no início nem num possível fim. Trata-se de um processo que não dispõe 

de um fim programado apesar de poder chegar num ponto ideal, e, apesar de já ter estado num 

contexto de perceber-se no limiar. 

Raewyin Connell (2012) a respeito da “transição” descrevera-a como uma passagem 

entre posições na ordem de gênero, e não apenas como posições-de-identidade. Partindo de 

mulheres transexuais, a autora infere que homens antes de transicionarem para mulheres 

ocupavam uma posição anterior. O que teria como consequência uma reestruturação social do 

que estava ligado no cotidiano a homens e a mulheres. Disso se consegue perceber que 

Connell quer se afastar de uma discussão sobre intensa sobre identidade, a qual critica. 

Citando Bence Solymar e Judit Takács (apud CONNELL 2012), ela estabelece que a palavra 

chave seria “transicionalidade” (transitionality), ligando a transição a dimensão corporal de 

manejo assistida medicamente. A transição seria, portanto, um projeto de gênero na visão da 

autora australiana. 

Entre os homens trans interlocutores, antes do transicionar, dos atos de pôr em ação a 

transição – corporal, principalmente –, há um processo que vivifica um drama que leva à 

angústia e à sorte difícil de quantificar, de emoções traduzidas numa linguagem de “morte”, 

de “não viver”. Sair desse processo e chegar a um sentimento de “viver” está atrelado ao 

conseguir “sentir” sua identidade de maneira nomeável, realizável. Implica ainda ao encontro 
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de pares que são outros, de uma relação de alteridade (LAGROU, 2002; FORGET, 2001), que se 

constitui de maneira generificada que constrói uma “comunidade de emoções” (WEBER, 2002; 

BENTO, 2006a).  

Por isso este capítulo trata, basicamente, destes momentos conflituosos aos quais ainda 

não se conseguia dar nome à própria experiência e à própria identidade. Na leitura atual dos 

interlocutores, a experiência transexual engendra-se enquanto uma ‘transição’ iniciada desde 

sempre. Concomitantemente, me detenho sobre um limiar constituído antes num limite tanto 

de identidade, como, e por início, de vida e de morte – física e em termos de biopoder 

(FOUCAULT, 1988). Gostaria de deixar exposto ainda que não pretendo sugerir um conjunto de 

etapas na “transição” que os homens trans descrevem, mesmo que possa parecer ao leitor e a 

leitora haver uma “ordem” no que descrevo. Essa ordem está na minha leitura e na minha 

organização à sua apresentação textual de estilo argumentativo, mas ela não é unívoca.  

 Seria, portanto, de questionar inferências que colocam as narrativas de transição como 

algo abandonado nas experiências transexuais, como as de Marie-Hélène Bourcier (apud 

ÁVILA, 2014). Quero propor que a “transição” de gênero narrada pelos homens trans não seja 

vista como um momento provisório de passagem para um outro, mais “real”. Este trabalho se 

preocupa com a experiência própria de “transicionar” (e a sua narrativa) para o corpo e/ou 

gênero oposto ao designado ao nascer, e enquanto tal apesar da “transição” remeter 

comumente a transitoriedade, a um estágio entre dois momentos. Apresento-a neste capítulo 

enquanto narrada pelos homens trans como uma dinâmica do acesso à transexualidade. 

Primeiramente, discuto como a transição se encontra em uma prerrogativa que implica se 

colocar no lugar que sempre lhe foi seu de fato, e não a uma transformação que se chega após 

ter sido outra pessoa. Posteriormente, ao descrever relações de alteridade entre homens trans, 

discuto como uma “comunidade de emoções” pode ser constituída para compor o percurso de 

acesso à própria identidade e, com isso, à possibilidade de “viver”. 

 

3.1. Em “transição” desde sempre 

 

Eu costumo falar que eu sempre estive em transição, desde que eu nasci.  
– Mário, em entrevista, 21 anos. 

 

Sob uma manhã ensolarada, uma criança descia a rua sem camisa. Pedalando em sua 

bicicleta sentia o vento por todo seu peito nu. Suas mãos ocasionalmente soltavam-se do 

guidão na tentativa de um equilíbrio heroico. Ante ao possível tombo, voltava a controlar a 
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bicicleta com as próprias mãos. Sentia-se livre. Era Mário aos 8 anos de idade, que brincava 

livremente com outras crianças pelas ruas próximas à sua casa. Era o que mais gostava de 

fazer, pedalar livremente pela rua sem camisa; sentir-se sem preocupação. Trazer esta 

lembrança à nossa conversa pontuava uma resistência. Mário, agora com 21 anos de idade, 

busca na memória sua infância, seu conforto antes de ser confrontado dramaticamente com 

um “ser mulher”, ao mesmo tempo que evidenciava uma reminiscência de seu homem que 

esteve sempre presente, embora não nomeado. Sua narrativa propicia alguma representação 

do que outros homens trans também vivenciaram. 

Parece que visualizo, quando diz que sua mãe passara a impedi-lo de brincar à rua. “Já 

és uma menina grande”, dissera-lhe sua mãe. “Seus peitos estão crescendo, não poderá ficar 

sem usar blusa65”, poderia ter-lhe continuado contra seus protestos. Sua feminilidade era 

anunciada pelo que liam de seu corpo como um natural incontestável, precisava ser afastado, 

resguardado. Mesmo diante do direcionamento que foi estabelecido para sua identidade, e 

para seu corpo, Mário não “se via” naquele corpo e naquela mulher nos quais o colocavam, e 

cujo lugar por algum tempo ele mesmo se viu obrigado a performativizar. “Algo estava 

errado”, me reiterava pensar à época. Seu desconforto tornava-se ininterrupto já ali. Me conta 

reiteradas vezes que a “mulher” só lhe pareceu uma possibilidade – mesmo que de modo 

“incômodo” – porque não conhecia nenhum outro modo de existir, mesmo não existindo de 

fato nestes termos. Ver seu corpo tomar formas indesejadas ao crescer, lhe anunciava 

desconfortos tamanhos que se viu em um final, através do qual sentimentos de “não viver” 

são descritos. 

Não só Mário, mas os outros homens trans, de alguma maneira, narram um não “saber 

quem se é”, que é anterior ao “encontro” que acontece ao se “descobrir” homem trans em suas 

próprias explicações. Não detinham “encaixe” em nenhum sentido disponível. Esse 

desencaixe é vivenciado através de um drama em que a pessoa e seu corpo não encontram 

reflexão em nada. Não se trata de sugerir que o gênero se encontre num início específico para 

os homens trans, mas provocar à reflexão a problematização de uma narrativa mnemônica 

através da qual apresentam “sempre terem sido o que são”, de terem vivido “num limite” por 

terem vivenciado um drama. Isto é, uma história de vida específica de conflito de gênero que 

                                                           
65 Localmente, em certo cenário nordestino, é comum que se use o termo “blusa” para se referir a camisetas 

utilizadas por mulheres, e “camisa” aquelas as quais os homens vestem; nesse sentido, o enunciado “não poderá 

ficar sem usar blusa” informa não só a Mário de uma feminilidade e “mulheridade” (womanly) (cf. HOLMES, 

2009) que lhe seria inerente, mas a todos/as aqueles/as de sexo anatômico tomado como a essência da mulher, 

anterior à cultura. 
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é refletido no corpo66. Um cotidiano por meio do qual lidaram para superar com as categorias 

de “mulher”, de “feminino”, de “lésbica” (não todos), ou seja, com a naturalização a níveis 

universais da diferença sexual (STRATHERN, 2006) que lhes foram apresentadas e impostas. 

Não se trata de manipular a identidade num cenário, num dramatizar uma cena goffmaniana67. 

O drama que descrevo é de outra ordem conceitual, atinge a própria condição desses sujeitos, 

de uma abjeção que lhes implica não existir, competente ao conflito com as normas de gênero 

que os expulsa da realidade (cf. BUTLER, 2003, BENTO, 2006a) por serem corpos 

incompatíveis com gêneros de uma certa maneira. Isto porque a especificidade é muito 

pontual, uma vez que a transexualidade não é a única experiência de gênero que encontra 

conflitos com as normas, mas todas elas cada uma à sua maneira. 

É importante perceber que a posologia clínica da transexualidade apresentada pela 

psicologia e medicina se dá no âmbito de uma correção que outorga uma espécie de 

“passagem”, do masculino para o feminino, ou do feminino para o masculino. Para estes 

saberes, esta “passagem” se dá cirurgicamente e/ou no tratamento do “eu” anterior 

psicossomatizado68. Endocrinologicamente, a cirurgia tem por antecessor uma substituição 

administrativa dos níveis de hormônios. Já na campina do “eu”, entendendo o ser humano 

como dotado de uma mínima entidade anterior, o “eu” pré-social, os saberes psi (psicologia, 

psiquiatria e a psicanálise) detêm-se em lograr um tratamento à identificação deste “eu” que 

seria masculino ou feminino por instância essencial/natural (MONEY E TUCKER, 1981)69. Isto 

é, temos aí uma “passagem” do gênero como o início à transformação do “sexo” (aqui 

entendido estritamente no viés anatômico) – nessa perspectiva, é como se a mente tivesse um 

“gênero” e o “sexo” todo um corpo (mente/corpo, natureza/cultura). 

A “transição” a partir do olhar dos homens trans interlocutores, por outro lado, se dá 

nos termos de uma resistência ao saber médico-psi. Ainda assim, evocando Foucault (1988), 

vemos que a resistência ao biopoder não é feita fora dele, na verdade é um requisito ao 

próprio estabelecimento do poder – muito embora isso não estatize e impeça mudanças. 

Nestes termos, os interlocutores atuam para desnaturalizar a diferenciação sexual através de 

suas próprias vidas. A transição que ensejam se dá a níveis processuais de acesso à identidade 

através do exame da subjetividade. Nesse sentido, urge pensar a transexualidade não apenas 

                                                           
66 Para Bento (op. cit.) a transexualidade se trata de uma experiência corporal. 
67 Partindo de uma perspectiva do “interior”, Erving Goffman (1978) discute a identidade através de uma relação 

entre um Ego e um estigma que lhe é colocado como uma marca pela sociedade. Essa atuação do indivíduo parte 

da premissa que algo “interior” a ele lhe guia, isto é, como um estágio pré-cultural que se relaciona com a cultura 

que recebe pela socialização. 
68 Cf. Bento (op. cit.) que também se deteve no exame dessa produção médica-psi. 
69 Maria Coelho e Liliana Sampaio (2014, p. 16) ainda falam em “organização psíquica do transexual”. 
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fincada definidora e fixamente numa demanda por um manejo corporal. A identidade, como 

descrevem os interlocutores, está para além da mudança do corpo requerida ou objetivada70. 

Voltando à minha conversa com Mário, era final de tarde. Ele e eu tentávamos 

escolher um sapato social para que ele usasse na sua próxima apresentação na empresa. 

Entramos em uma loja num Shopping, tentamos escolher um calçado. Ele calçou dois 

exemplares, mas não encontramos nenhum modelo que ambos concordassem ser realmente 

bonito e que, por isso, valesse à pena comprar. Ele pedia minha opinião e eu sugeri que 

visitássemos outras lojas. Como já estávamos com fome, ele decidiu procurar o calçado outro 

dia, então subimos as escadas em direção à praça de alimentação do Shopping Center. 

Enquanto comíamos, conversávamos sobre nossos relacionamentos amorosos e sobre sua 

atual “promoção” no trabalho. Mário havia subido de cargo na empresa através de uma 

seleção que lhe tinha consumido por meses. Vestia à primeira vez, uma gravata – mesmo que, 

como me conta, a tenha comprado a um bom tempo.  

Vestido socialmente, nosso encontro se fez após seu turno daquele dia. Conta 

empolgado que apesar de sempre ter usado roupas masculinas no trabalho atual, foi a primeira 

vez que o uso da gravata lhe foi tomado como uma possibilidade. Seu primeiro dia no novo 

cargo de supervisor numa empresa de serviços. Estava confiante de usá-la, estava sem medo 

dos olhares. Usar a gravata, ao que compreendi, demarcava discursivamente seu ser homem71, 

principalmente adulto. Era o ultimato dessa anunciação. Houve olhares acusatórios durante 

todo o turno na empresa, olhares estes que não se faziam presentes nos dias anteriores sem o 

uso por ele, da gravata. Contudo, seus colegas mais próximos exclamavam, “até que enfim 

você usou a gravata, Mário!” – O que descrevia com satisfação. Concluiu sua narrativa sobre 

o trabalho me falando que se sentia bem por estar finalmente de gravata. O gravador para 

nossa entrevista ainda permanecia desligado. Após termos finalizado nossa refeição, propus-

lhe que iniciássemos a entrevista. Ligo o gravador, e peço para que continue falando sobre seu 

trabalho. Antes do seu emprego atual, Mário havia trabalhado em duas empresas do mesmo 

setor – nestes, atendia pelo nome feminino, e não havia realizado a “transição” (ou a 

“transição corporal”). Em um dado momento, pergunto-lhe, em outras palavras, se já havia 

feito a “transição” nas empresas anteriores à atual. Ao que me diz: 

                                                           
70 Alguns homens trans desafiam o entendimento comum de uma urgência existencial às demandas corporais de 

caráter endócrino. Me deterei nisso mais à frente. 
71 Apesar de uma expressão como “ser homem” denotar toda a problemática de essencialização do sujeito, 

principalmente quando rememoramos o início do feminismo que outorgava uma identidade única e excludente à 

mulher, me refiro aqui a categoria de “homem” internamente diversa, enquanto uma reivindicação em ser 

considerado como parte dela. Me deterei sobre isso no próximo item. 
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Na verdade, era um processo [ainda] porque eu costumo falar que eu sempre 

estive em transição, desde que eu nasci. Mas, eu vim me identificar, saber o 

que eu era realmente esse ano, agora em Janeiro, por causa da informação. 

Porque eu não tinha informação, eu não sabia que isso podia acontecer, nem 

como acontecia, e quando isso chegou em mim foi que eu conseguia me 

colocar num lugar assim, porque antes disso eu não tinha essa definição na 

verdade. Todo mundo me dizia que era um andrógino, essas coisas, porque 

eu parecia um menino, mas, naquela época, eu ainda me identificava no sexo 

feminino (Mário, em entrevista, mar. 2014). 

 

 Conheci Mário numa das reuniões realizadas por um coletivo de homens trans no 

Nordeste. Acompanhado de uma amiga, era ainda chamado por esta segundo um nome 

feminino, ao passo que se apresentava com um apelido masculino. Havia comparecido à 

reunião para ouvir sobre a transexualidade, assunto que conhecera havia pouco e que, àquele 

tempo, talvez pudesse lhe nomear. Em outros encontros para além da entrevista que descrevo 

aqui, Mário me falara que sentia “medo”; um sentimento de incerteza diante de quem era 

enquanto pessoa. Com a transexualidade lhe é possível passar à realidade, a nomear o 

inominável que outrora estava cerceado por ver apenas uma única possibilidade apresentada 

pela diferenciação naturalizada e materializada do “sexo”. 

 Judith Butler (2003), ecoando de alguma maneira os trabalhos de Monique Wittig 

(1992), Michel Foucault (1988), Suzanne Kessler e Wendy McKenna (1979 apud HINES, 

2010), apresenta que o sexo tem um limite material. É preciso diferenciar “material” de 

“materializado”, o que implica dizer que o “sexo” como matéria não apresenta nenhum 

sentido, enquanto que sua materialização advinda de uma relação social é o que o constitui 

(cf. STRATHERN, 2006). Foucault (op. cit.) ao se opor a “hipótese repressiva” já problematiza 

o “sexo” como o resultado e não enquanto a causa de um dispositivo da sexualidade. O Estado 

e a sociedade “ocidental”, ao governar através da administração da vida não reprimiu o sexo, 

pois este não é anterior a dita “repressão”. Seria necessário haver sexo para este ser 

“reprimido”. Foucault (op. cit.) mostrou que se produz o sexo na própria demanda sob sua 

“verdade”, e não se produz a partir dele – admitir o contrário seria supor que estaríamos sob 

alguma espécie de contrato social rousseauniano onde o “sexo” estava a ser dominado antes 

da ação do homem e da mulher. 

 Não só Mário, mas os demais homens trans interlocutores, vivenciam suas identidades 

de encontro a diferenciação do “sexo” como dual na determinação das categorias “mulher” e 

“homem”. Vitor e Gustavo, cujo Nordeste também lhes é morada desde que nasceram, 

vivenciaram situações limites no confronto das normas de gênero patologizante. Ambos, 

assim como Mário (e os demais), estiveram absortos em relações por terem sido tomados 
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enquanto mulheres. Em certa medida, por terem sido colocados como vivenciando o desejo 

numa suposta posição lésbica e binária, por consequência de um “ser mulher”, (re)significam 

dimensões desse suposto pareamento corporal: genitália (corpo), gênero (enquanto ficção 

mental), e desejo (práticas sexuais)72. Como poder-se-á notar, os interlocutores procuram 

superar essas categorizações na construção de uma identidade de homem trans em direção à 

categoria “homem” (cf. Capítulo 2). 

Nas narrativas de suas trajetórias ao situarem vivências num anterior ao “encontrar-se” 

enquanto homem trans, revelam como protagonizaram situações de extrema violência, e 

indeterminação identitária – mesmo que tenham tentado se encaixar nas que lhes eram 

disponíveis. Nesse sentido, uma outra categoria acaba por ser desestabilizada, provocando 

uma reflexão ainda não empreendida, a categoria “homem” a partir das relações de gênero, 

como vimos no capítulo 2. Cumpre refletir agora sobre as resistências e os confrontos 

vivenciados pelos homens trans em suas narrativas de acesso a seus “processos identitários” 

(como colocam) no superar uma “mulher” e/ou “lésbica”. 

 

Superações de “limite lésbico” 

 

Tive a oportunidade de acompanhar as trajetórias de grande parte dos interlocutores 

desde muito antes de seus manejos corporais. Fiz amigos que depois “assumiram” sua 

transexualidade no decorrer da pesquisa, bem como conheci outros que não supus se viviam a 

transexualidade. Durante o campo, meus próprios parâmetros da transexualidade foram sendo 

problematizados. E um choque inicial se deu com a narrativa e a convivência com Vitor, já 

citada acima e como pode ser visto no trecho de meu diário de campo que reproduzo a seguir. 

Apesar de não resumir todas as experiências (nenhuma poderia fazê-lo), é um exemplo 

profícuo da “transição” enquanto narrativa identitária na experiência da “transexualidade”. 

 

Vi Vitor a primeira vez em uma roda de cantoria no alojamento de um 

evento de ativismo LGBT no interior do Rio Grande do Norte. Cantávamos e 

um dos meninos alternavam-se no violão. Vitor estava sentado junto de nós, 

e não o identifiquei como homem trans. Suas roupas femininas, o não uso do 

binder, etc. não lhe caracterizava como transexual aos meus olhos. Só vim 

tocar-me da sua não conformidade de gênero, e uma possível identidade de 

homem trans quando estávamos na segunda festa do evento e 

apresentávamos uns aos outros. Enquanto eu apresentava um de meus 

                                                           
72 No item seguinte incluo à discussão trajetórias de interlocutores homens trans gays, de modo que as bases à 

homossexualidade e heterossexualidade fundamentada nos corpos numa diferenciação sexual naturalizada é 

desestabilizada. 
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conhecidos ao grupo de meninos trans, perguntei a Vitor seu nome. Esperava 

um nome feminino. Quando ele me respondeu “Vitor”, tive um choque 

inicial, mas não a ponto de expressar minha surpresa. Apresentei-lhe como 

tal e seguimos na festa. A partir daí surgiu meu interesse em entrevistá-lo e 

de saber se ele se apresentava como homem trans. Nesse momento, posso 

dizer que me interessei por refletir sobre como há uma hegemonia da 

apresentação da transexualidade (Caderno de Campo, dez. 2014). 

 

 O evento de ativismo LGBT no qual conheci Vitor e outros três interlocutores e que 

descrevi no Capítulo 1, foi um locus privilegiado à convivência com pessoas trans de diversos 

Estados da federação. Na manhã do último dia do Congresso, Vitor e eu sentávamos para 

nossa conversa sobre sua experiência. Afastamo-nos dos demais e procuramos um lugar mais 

tranquilo para conversar. Vitor não realizara nenhum manejo endócrino à época de nossa 

conversa. Sua narrativa problematiza e relativiza esse manejo como definição da 

transexualidade, além de ser crítico sobre a figura masculina que se espera do homem trans. 

Pergunta implicitamente, quem é o homem trans “de verdade”, e por quê? Ele me diz: 

 

Hoje eu me apresento como Vitor, não pela minha família. A minha família 

me olha como um sapatão, uma mulher sapatão. Mas há algum tempo, acho 

que um ano, eu venho no embate assim, de construção de identidade, de me 

reconhecer e ter esse, vamos dizer, questionamento de quem eu sou. Eu não 

sou o que as pessoas têm que ser, eu sou o que eu tenho que me sentir bem, o 

que eu me identifico e eu tenho que expressar isso para ficar bem [...]. Minha 

família não sabe que eu me reivindico como Vitor, e eu não posso falar 

“homem trans”. Sim, homem trans, mas ainda um homem trans nesse 

processo de quem eu sou, de quebrar esses estereótipos do que é ser um 

homem trans pra gente. Não cair naquele discurso de determinar as coisas: 

que homem trans é isso, e mulher trans é isso, mulher e homem “cis” é outra. 

E, eu acho que essa é a questão que está me deixando muito mais confuso 

(Vitor, em entrevista, dez. 2014). 

 

A crítica de Vitor se assenta na reprodução do que é esperado para homens e mulheres 

mesmo entre pessoas trans. Ele tem desejado realizar algumas mudanças na expressão do seu 

gênero e sobre outras ainda não resolveu, mas sobre as já objetivadas tem retardado por 

preocupação em ser afastado do convívio familiar e de amigos. Sua fala se localiza fortemente 

por uma observação da manutenção das normas. Ele continua: 

 
Como eu costumo falar, né?! A gente reivindica por alguma coisa, mas a 

gente conserva outra. A gente corrompe, mas conserva. Porque eu falo isso? 

Porque eu digo isso? Porque a gente rompe com a perspectiva de que o 

homem tem que ser um homem cis e heterossexual, com todas essas 

características do que é ser um homem na sociedade; e a gente quebra 

também com o papel do que é ser uma mulher. A gente compreende que a 

mulher e o homem são uma construção social e tal, mas quando a gente 

quebra com esse determinismo, a gente também entra numa lógica de 
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determinar o que são homens trans, o que são homens cis, e o que são 

mulheres trans. Essa é uma problemática que eu venho em confronto comigo 

porque eu me reivindico como homem trans, mas por exemplo, eu gosto de 

usar batom e gosto de usar vestido e tal e algumas pessoas podem falar. “Ah! 

Mas, você não é um homem trans” (Vitor, em entrevista, dez. 2014). 

 

Vitor ecoa Foucault (1988), mesmo sem citá-lo. Em uma biopolítica, o autor francês e 

Vitor nos evidenciam como as resistências são parte do poder, mas também o canal por meio 

do qual as mudanças podem acontecer. Vitor reclama da cobrança por caracteres masculinos 

em qualquer contexto. Sua crítica reflete também no que Flávia Teixeira (2009) nos mostra 

sobre os processos judiciais para autorização de cirurgias de transgenitalização. Estes 

processos estiveram permeados por uma leitura dos protocolos a partir de um parâmetro 

heterossexual, normativo. Já Bruno Barbosa (2010), em sua pesquisa sobre travestis e 

mulheres transexuais em São Paulo discute os limites entre essas duas categorias, 

problematizando como estas pessoas se definem e definem os outros como tais. Perpassadas 

fortemente por uma marca de classe, as travestis e transexuais descritas por Barbosa discutiam 

que mulher transexual “de verdade” seria aquela que objetivasse a cirurgia, e que não “se 

esforçasse” para ser mulher. Como Teixeira e Barbosa demostram, há uma cobrança por um 

ideal normativo nesses contextos.  

Vitor entende ter/viver uma identidade e, de modo que compreende tê-la a partir de 

um processo de construção de “entender-se”, assim como descrevi acima sobre Mário. É 

importante salientar que a dimensão de “processo” descrita aqui não diz respeito a um “vir a 

ser”, a um “tornar-se” partindo de um “não ser”. Os homens trans se referem a processos em 

termos de “exame da subjetividade”, e não de uma espécie de muro de identidade construído 

por tijolos partindo de onde nada havia. De alguma maneira, resgatar lembranças de conflitos 

e eventos anteriores a tomarem “homem trans” enquanto definição de suas experiências, lhes 

confirmam suas inconformidades corpórea e identitária de antes. Estabelecem uma história 

que se outorga desenvolvida, uma biografia em fragmentos. Mesmo que apresentem uma 

ordem intrínseca as construções biográficas, suas próprias narrativas apresentam idas e vindas 

– não simplesmente do entendimento de suas identidades que descrevem, mas enquanto 

compreensão da própria experiência. Este exame ao qual me refiro não pode ser considerado 

de um ponto de vista que separa o sujeito das relações sociais nas quais está inserido, nem que 

o fixe em uma paridade extrema com o habitus num sistema simbólico (BOURDIEU, 1998b). 

Estas relações das quais comungam são localizadas de um dispositivo que solicita 
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continuadamente um corpo, uma história, uma identidade, uma experiência específica, mesmo 

que as multiplique. 

Em seu trabalho, Bento (2006) observa que a problemática transexual está localizada 

primordialmente na relação que as subjetividades estabelecem com as partes do corpo (as 

quais se referem a seios, pênis e vagina). Entre os homens trans que colaboraram com esta 

pesquisa, o conflito descrito em termos de uma relação da subjetividade com o corpo só se 

torna claro em seus próprios termos após refletirem e construírem uma narrativa do que os 

levou ao conflito. Continuando a narrativa de Vitor, ele conta que foi a partir do convívio com 

uma ex-companheira que descreve como uma mulher lésbica hiper masculina, que ele 

começou a se ver nela – mesmo que não tivesse anteriormente à época, nenhuma indicação 

subjetiva de sua transexualidade:  

 

Eu tive o contato com essa minha parceira e tal. A gente passou dois anos 

[juntos]; e, comecei a viver como ela vivia assim, de vestir as roupas e tal. 

Foi a quebra de [vestir] só a calcinha, de só [usar] de roupa feminina. Aí, eu 

comecei a me ver, foi nesse momento que veio aflorar mais em mim, eu 

tinha assim uns flashes de contradições da minha infância de querer quebrar 

com isso, né?! “Quem eu estava sendo?”, eu estava sendo o que as pessoas 

queriam que eu fosse, e aí, a partir do momento em que eu vivi com ela. 

Tipo, “eu não sou isso” [mulher/lésbica], sou algo bem além do que isso e 

irei me reprimir com isso, viver e foi assim, um processo de... Comecei a 

conhecer outros homens trans e aí que veio a avalanche assim: “meu Deus, 

quem sou eu?!” Porque eu me via naqueles homens trans, eu me via, sabe, 

naquele processo. Mas também eu reproduzia algumas coisas que são ditas 

como femininas, então pra mim isso que iria quebrar com a masculinidade, 

mas as pessoas não iriam me ver como homem trans por isso, porque as 

pessoas querem determinar as coisas, mas eu vi que não rola, que eu tenho 

que me sentir bem e tal (Vitor, em entrevista, dez. 2014). 

 

Antes de termos nossa entrevista gravada, Vitor e eu conversaríamos por um bom 

tempo, dias antes. Sua experiência me tocara particularmente, pois narrava um conflito tão 

angustiante que parecia longe de qualquer resolução. Como me contara, passara tempos 

guardando só para si sua subjetividade que o ligava a apresentar-se como homem trans. O 

exame dessa subjetividade aqui descrito entre os homens trans gera uma retrospectiva 

localizada a partir da própria experiência. Como descrevi acima, Mário pontuava sua 

puberdade como um problema que anunciava seios indesejados, ao que lhe passaram a obrigar 

uma distinção com os outros meninos à rua: usar blusas para cobrir o peitoral. Entretanto, o 

foco narrativo e discursivo dos interlocutores tem estado sob uma certa identidade que 
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reclamam para si após terem-na negada, mesmo que o conflito com o corpo ainda não 

estivesse tão enunciado.  

Algumas vezes, o exame dessa subjetividade é posterior a um enfrentamento de um 

drama que se circunstancia através da violência diária no próprio seio familiar. Gustavo narra 

seu drama através de cenas que incluem privação do ir e vir, negação de seus desejos, de uma 

identidade pela qual se nomear. Nascido em uma capital nordestina, Gustavo mora hoje longe 

de seus pais atualmente. Considera-se jovem, tinha 18 anos de idade à época que lhe conheci. 

Sua trajetória construída biograficamente através da nossa entrevista encaminha-se para 

corporificar o que, como me conta ter vivido, um “limite” no campo do gênero e do desejo. 

Conheci Gustavo em um show de bandas locais em um parque no Rio Grande do 

Norte. Outro interlocutor, Francisco (22 anos), nos apresentou enquanto conversávamos sobre 

o que fazer ao sair da apresentação musical. Nesse primeiro encontro vi Gustavo com um 

cabelo mais longo, ao que cortaria bem rente à cabeça. Francisco me falara sobre ele ser 

também um homem trans. Posteriormente a nossa apresentação um ao outro, pedi a Francisco 

que intermediasse um contato maior com Gustavo, para que eu pudesse entrevistá-lo. 

Chegamos a nos encontrar outra vez no ao final da entrevista que faria, dias depois, com 

Francisco. Combinamos de nos encontrarmos novamente, mas só conseguimos realizar a 

entrevista três semanas depois dali, após vários desencontros. Finalmente nos encontramos 

numa praça de alimentação de um Shopping no centro da cidade.  

Gustavo marca seu conflito com as normas de gênero a partir de um “desde sempre”, 

assim como Mário o fez. Esse “desde sempre” ganha significado por perceberem que se 

entendem enquanto alguém possível quando em conflito com a mulher imposta. Com isso, 

Gustavo descreve uma situação particular que lhe ocorreu quando ainda era uma criança. 

Estava à época em torno de 7 ou 8 anos de idade, como me indica. Se encontrava em um 

vestiário feminino de um ginásio poliesportivo. Acabara de jogar uma partida de futebol de 

salão em um time de meninas contra meninas. A mãe de outra criança perguntara em alto e 

bom som, “quem deixou esse menino entrar aqui”. Sua mãe responde indignadamente que 

“não é um menino, é uma menina”. Após a confusão, que Gustavo me pontua com ares de 

tensão, este voltara para sua mãe e dissera-lhe: “mas mãe, eu queria ser um menino”. Magro, 

como me conta, era facilmente visto como um menino, e isso o agradava bastante; ao 

contrário de sua mãe que em resposta ao seu “queria ser um menino”, lhe diz:  

"Você não pode, é contra as leis de Deus, se Deus te fez assim é porque ele 

quis assim, é errado você querer mudar o que Deus criou". E aquilo na 

minha cabeça ficou, e tipo: "A minha mãe que tá falando, a minha mãe que é 
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adulta. Então, talvez ela - como eu posso falar - tenha uma certeza do que ela 

falando, que é verdade". Só que ao mesmo tempo dentro de mim, tipo, "não, 

não é assim, não é porque ela tá falando algo que tem que ser", entendeu? 

(Gustavo, em entrevista, mar. 2015).  

  

 

 Mesmo diante da resposta categórica de sua mãe, como consegue se lembrar, ele conta 

que: 

 

E eu lembro que uns dias depois eu cheguei pra ela e falei: "eu queria ser 

igual ao Fernando". Fernando foi um menino que estudou comigo, porque 

ele era muito bonito, era homem cis, e eu via ele assim, eu: "caraca, como eu 

queria ser como ele". Ter a facilidade que ele tinha de jogar futebol, [...] pras 

várias coisas, pra jogar biloca e não ser visto com outros olhos, porque 

quando você é menina (abre aspas), que você joga uma biloca que você tá 

jogando bola, todo mundo já te olha assim: "vixe, vai dar pra isso, vixe vai 

dar praquilo". Mas eu não sentia que era isso de mim, era meio que, eram os 

meus gostos, minhas vontades, era como eu me sentia. E eu me sentia como 

um menino, e quando eu falei isso pra ela foi quando ela saiu cortando todo 

tipo de amizade que eu tinha com meninos, porque eu sempre andei muito 

com menino e ela achava que isso me influenciava no meu jeito de querer 

ser menino, de querer fazer parte do grupo de meninos (Gustavo, em 

entrevista, mar. 2015). 
  

 Este evento específico narrado por Gustavo marca uma série de represálias que sofre 

dos seus pais, como narra em seguida. Noutra ocasião, agora segundo me diz por volta dos 14 

anos de idade, conta à sua mãe enquanto estavam à praia que “gostava de meninas”. Sua mãe, 

em choque, esconde esta informação de seu pai, que estava nesse momento ao mar. Pouco 

tempo depois dessa ocasião, seus pais se mudam de cidade e passam a impedi-lo de ir à 

escola. Conta-me que perdeu mais de um ano de aula. Impedido de ir e vir livremente, seus 

pais e seus irmãos lhes pressionava para que “deixe de gostar de meninas” e para ser mais 

feminino. Após todo um período de tensão em casa, Gustavo narra que passa a tentar ser, em 

suas palavras, “mulher cis heterossexual”. Passa a voltar à Igreja, a se dedicar à banda de 

jovens da Igreja e a outras atividades religiosas, já que seus pais pastores lhe pressionam para 

isso.  

 O campo do masculino foi sua primeira evidência de desconformidade com as normas 

de gênero, após isso, quando tem evidenciado o desejo por meninas, a pressão que narra 

investe-se para fazer-lhe voltar à complementariedade heterossexual. Esta 

complementariedade interliga um corpo adicionado a uma expressão do feminino, a uma 

nomeação enquanto corpo de mulher, e a um desejo “certo” tomado de antemão como por 

meninos. Este clima de tensão familiar que me descreve compreende violência física, 

privação de “cuidados amorosos”, o que lhe pontuam um ambiente inóspito pelo anúncio de 
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seu desejo e masculinidade. Sua figura masculina já na infância, era tida como produtora de 

“vergonha” para seus pais, que diziam: “ela sempre quer me passar vergonha”.  

 Gustavo, vivenciando dramaticamente uma abjeção que tocava seu corpo e seu desejo, 

também é um exemplo como Mário, Vitor e os outros interlocutores, que de uma maneira ou 

de outra vivenciaram seus desejos expulsos da “normalidade”. Essas abjeções mesmo 

tornando-os inconcebíveis como homem, lhes colocavam como lésbicas e como “mulheres”. 

A narrativa de Gustavo que descreve o controle no intercurso das relações familiares exigia 

sua adequação sob pena de violências. Sua entrada na categoria “homem” e a saída da 

categoria “mulher” configurara um absurdo. Esse controle exigia que seu enunciado “queria 

ser um menino” se tornasse apenas “confusão” a ser corrigida, assim como suas práticas do 

desejo que deveriam decorrer do seu “sexo” da maneira prevista (cf. BUTLER, 2003).  

 Nem se recorrêssemos a teoria sobre lesbianidades poderíamos considerar estes 

sujeitos como vivenciando tais identidades, mesmo que parte de tal discurso os impute 

inexistência. Os sujeitos descritos aqui não demandam estas categorias de lésbica e mulher, 

pelo contrário, recorriam a explicações que lhes fundamentassem saída destas no desafio do 

discurso da diferenciação sexual ou contra o discurso da força da socialização primária73. 

Tânia Navarro-Swain (2000), mesmo que considere Brandon Teena74 como uma lésbica 

impedida de ser mulher, poderia ser trazida ao debate, principalmente quando se pergunta o 

que é uma mulher lésbica e o que compete a um desejo entre “mulheres”. Sua pergunta, por 

mais que seja política e dessencializadora, parte da mulher como a correspondência 

obrigatória a partir do “sexo”. Sua citação de Butler, para quem o sexo é uma categoria 

produzida sem haver uma correspondência natural entre sexo/gênero/desejo, não atinge a 

problematização de uma categoria mulher para além da genitália75. 

Se a heterossexualidade é uma política, como afirmou Adrienne Rich (apud Navarro-

Swain, 2010) e Wittig (1992), e como tal compulsória através de uma investida diária e 

ininterrupta para transformar os seres humanos em heterossexuais, cujas relações ao mesmo 

tempo afastam a homossexualidade (RUBIN, 1993), tornam as categorias de homens e 

                                                           
73 Para uma revisão do conceito de socialização, ver Tamara Grigorowitschs (2008). 
74 Em seu livro “O que é lesbianismo” (2000), Navarro-Swain descreve Brandon Teena como exemplo de lésbica 

que não teve reconhecimento enquanto tal, toma-o como uma lésbica hipermasculina. Por outro lado, Brandon 

Teena tratava-se de um homem trans estadunidense, cuja história de vida foi tornada filme por direção de 

Kimberley Peirce (1999). Estrelado pela ganhadora do Oscar pelo papel, Hilary Swank, Boys Don’t Cry foi um 

marco, segundo Henry Rubin (2003), na ampliação de uma publicidade para a experiência de homens trans nos 

Estados Unidos. B. Teena vivenciou uma história marcada pelo drama fatal, assassinado, dias antes fora 

estuprado pelos seus assassinos.  
75 Não objetivo com esta discussão afirmar que não há lésbicas ou mulheres, mas que sua universalidade mesmo 

dentro da nossa sociedade associada a “sexo” e a “gênero” mantém-se de difícil solidez. 
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mulheres igualmente compulsórias. Seria essa compulsoriedade alargada a outros modos de 

apresentar-se em homem ou mulher? As experiências transexuais dos homens trans deixam 

mostra à carne destas categorias cujo sistema simbólico na relação heterossexual recria sua 

corporalidade (STRATHERN, 1991; CONNELL, 2012; BENTO, 2006a) continuadamente, 

transformando os contrários em abjetos expulsos da realidade. A categoria “mulher” desvela-

se, portanto, por meio das experiências dos interlocutores como Vitor, Gustavo e Mário, 

enquanto revestida de compulsoriedade e de ficção. 

Boa parte dos homens trans aqui reunidos ligam discursivamente as imagens da 

“lésbica” e da “mulher” a um período de suas vivências como um malogro identitário. Ainda 

continuando a minha conversa com Gustavo, fazia calor e usando óculos de sol ainda percebo 

sua expressão embargada ao me contar que não conseguia viver enquanto era obrigado pelos 

pais a ser uma “mulher heterossexual”. Diz que “vegetava, não vivia”. Somente com a saída 

da casa de seus pais que relata um maior conforto, pois passou a dividir um apartamento com 

seus dois irmãos: “Eu morei com meus pais até o começo desse ano, depois que eu saí de 

casa... Foi praticamente quando eu me aceitei homem trans que eu senti a necessidade de sair 

de casa porque meus pais são evangélicos”. Quando continuo perguntando sobre o convívio 

com seus pais atualmente, ele conta que eles continuam vendo-o enquanto um “sapatão”. Seus 

irmãos, ao contrário, “entenderam o recado”. Ter o reconhecimento de entrada na categoria de 

“homem” pra Gustavo é uma fonte de conforto e confirma sua identidade reclamada. 

 

Eu sempre cresci sendo visto como uma menina, certo?! Mas não me via 

como uma menina, eu sempre tive atitudes de menino pra tudo, pra tudo 

mesmo. Só que minha mãe e minha irmã, meio que tentavam tirar aquele 

jeito de mim, pra ver se eu mudava. Mas não deu muito certo, então assim... 

Eu sempre demonstrei ser um menino, só que meus pais são cegos pela 

religião, eles não querem ver, não aceitam, não entendem. Então, quando eu 

me identifiquei como homem trans, é... só um tempo depois que eu fui fazer 

a mudança, que eu fui mudando o corte de cabelo, que eu fui mudando 

minha aparência por necessidade. Porque você sente a necessidade. E 

quando eu mudei, a minha irmã e meu irmão não precisou nem que eu 

chegasse e falasse, foi meio que eles entenderam o recado (Gustavo, em 

entrevista, mar. 2015). 

 

 Não se trata, ainda, de que os homens trans desta pesquisa nunca tenham sido 

mulheres por uma ação da natureza, seja pela ordem patológica de cunho psíquico, de origem 
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genética ou por força de uma socialização irredutivel76. Se posso me apropriar de Wittig 

(1992), tomar os homens trans de antemão como mulheres lésbicas, recria discursivamente a 

ideia do corpo como receptáculo de atributos, institui o “sexo” enquanto essência, e a 

sexualidade compulsoriamente como heterossexual que é a causa dos demais anteriores.  

A “transição” e o enunciado “em ‘transição’ desde sempre” não são um evento 

psicológico, ela parte antes de uma experiência localizada socialmente, demandando por irem-

se de encontro ao esperado para seus corpos e suas identidades. Bento (2006) argumenta que a 

transexualidade não seria uma pessoa, mas uma experiência identitária. Isto quer dizer 

principalmente que as pessoas que vivem esta experiência são muito mais do que esse drama. 

O conflito não está no sujeito enquanto uma instância psicossomática se deve antes ao tido de 

conflito circunscrito pelas normas de gênero que encarnam diferentes experiências, cada uma 

particularmente.  

 Retrospectivamente, ainda continuando com a narrativa de Gustavo, é possível 

observar quando me narra ter vivido em um “limite”. A forma como ele coloca sua 

experiência sob minha inquirição exemplifica verbalmente o que outros homens trans 

interlocutores também vivenciaram. Dessa maneira, põe sua transexualidade e a entrada na 

categoria homem como um marco sob o qual estabeleceu uma identidade, e se tornou uma 

pessoa inteligível. À época da explosão do controle familiar que sofreu, por volta dos 13, 14 

anos de idade, descreve que: 

 

Como eu não tinha informação da transexualidade, mas eu já me sentia 

diferente porque era como se eu vivesse em cima de um limite, limite 

lésbico, só que eu queria passar, eu queria dar um passo, porque eu num era 

exatamente aquilo ali. Eu não me sentia 100% aquilo ali. Então, eu tinha que 

dar um passo, só que eu não sabia pra onde eu ia dar esse passo. Se eu desse 

um passo eu era o que? Tipo, eu me sinto assim, eu tenho um corpo de 

“mulher”, mas o que é que eu sou? Aí você começa o conflito, tipo, eu gosto 

de menina, e eu “sou uma menina”, mas eu me sinto um menino... Aí fica 

um monte de interrogação na sua cabeça e você fica confuso (Gustavo, em 

entrevista, mar. 2015). 

 

 É por meio do que compreendem como “transição” que se examinam subjetivamente 

constituindo processos de desindentificação à superação do “feminino”, da “mulher”, e, às 

vezes, da “lésbica”. Essas dimensões (lésbica, feminino, mulher) foram utilizadas em 

contextos que me descrevem como de “confusão” ou de “obrigatoriedade” diante das 

consequências possíveis ao “assumir” uma identidade de homem trans. Quero sugerir que o 

                                                           
76 Susan Stryker (2006) faz uma crítica interessante a respeito do discurso sobre a força da socialização 

“primária”. Torná-la um campo superpoderoso do qual nenhum indivíduo jamais conseguirá escapar de seus 

desígnios, a estabelece em paridade com uma força da natureza já descrita em larga escala. 
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“limite” explicado por Gustavo, passível de ser visualizado nas outras narrativas, compreende 

a materialização de uma desidentificação e não a uma materialização de uma lesbianidade. 

Isso não quer dizer que “deixaram de ser” lésbicas ou mulheres, uma vez que defendem nunca 

as terem tido como inscrição. Mas de considerar que houve uma necessidade vista por eles de 

se desprenderem destas identidades forçadas, “confusas”, enquanto categorias definidoras de 

suas experiências e identidades que anteriormente performativizaram por controle direto 

(como Gustavo), ou como a única possibilidade de existirem (como Mário). Esta 

desidentificação enquanto proveniente de um forte exame da subjetividade atrela-se sobre o 

corpo, mas não se reduz a ele.   

 Henry Rubin (2003) emprega o termo desidentificação para se referir ao confronto 

político entre homens trans e mulheres lésbicas masculinas nos Estados Unidos, desde a 

década de 1980. Segundo o autor há um processo de desidentificação entre eles e elas no 

sentido de se diferenciarem demarcando suas identidades. O autor se detém ao uso do termo 

apenas em dois parágrafos ao final de seu capítulo sobre as fronteiras de guerra entre 

mulheres lésbicas e homens transexuais estadunidenses. Ao falarmos no contexto desta 

pesquisa, a desidentificação a que me refiro concerne ao processo demandado pelos homens 

trans através de uma experiência de superação do feminino e do que lhe compete à 

classificação de um “ser mulher”.  

 Apesar de Rubin não aprofundar seu conceito de desidentificação é possível vê-lo 

diferenciando-se do termo empregado por Judith Butler (apud DEAN, 2008). Do mesmo 

modo, quando eu falo em desidentificação me aproximo muito mais de Henry Rubin do que 

de Butler. Para a autora, este termo diz respeito a uma espécie de consciência do sujeito sobre 

sua definição subjetiva que compreende um confronto entre desconhecer-se e conhecer. Ao 

encarar um confronto e um repúdio da própria identidade, o sujeito estaria em uma dimensão 

dialética de estar sob um significado ao qual pertence e não pertence ao mesmo tempo. 

Apesar da consideração de Butler de que esta desidentificação ocorre com todos os sujeitos, 

seu emprego continua sob uma ambiguidade. Segundo Jonathan Dean (2008), Butler acaba 

por se referir a desidentificação ontologicamente (faz parte de toda formação identitária de 

todos os indivíduos), ao mesmo tempo em que compreende o termo como categoria ôntica77 

em experiências particulares.  

                                                           
77 Em Filosofia, principalmente a partir de Heidegger e Kant, “Ôntico” se refere as características do sujeito (do 

“ente”) enquanto fenômeno da experiência (o fato de ser), mas de modo a significar apenas a sua superfície. Já 

“Ontológico” se refere, ao contrário, na natureza do ser, no que há de mais essencial e profundo (Cf. COTTEN, 

2001).  
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 Nas descrições de suas trajetórias desde a infância, os homens trans concebem-nas 

enquanto um processo de entendimento sobre si mesmo, de chegar ao se “descobrir homem 

trans” por meio de todas as situações que protagonizam. A desidentificação que aludo aqui diz 

respeito a experiência transexual, mas enquanto particularidade aos homens trans que se veem 

assim como pessoas no movimento de se afastarem da categoria “mulher” em direção a 

categoria “homem” e “trans”. Como continuarei a argumentar, esta desidentificação pode se 

concretizar através de uma relação de alteridade através da qual um exame da subjetividade se 

estabelece ao encontrar um outro, não diferente, mas igual antes de tudo. Formando assim 

uma comunidade de amigos com ajuda mútua. O que lhes possibilita encontrar de maneira 

comum uma categoria pela qual nomear suas vidas relegadas à abjeção e frequentemente à 

violência e à morte. 

 

3.2. Alteridade e amizade na transição de gênero de homens trans 

 

 Era final de tarde. Abri o guarda-chuva, mas chovia fraco. Francisco sugeriu que eu 

iria quebrá-lo de tanto abrir e fechar em resposta a qualquer ameaça ao menor chuvisco. 

Desisti então de tentar não me molhar. Neste momento já tínhamos atravessado à avenida e 

chegávamos ao nosso destino. Fomos assistir a shows de bandas locais de mulheres em Natal, 

em alusão ao Dia 8 de Março. Chegamos cedo e as apresentações ainda não haviam 

começado. Esperamos então sentados em bancos na praça, enquanto discutíamos sobre 

assuntos variados, como os que o envolvia e aqueles que me diziam respeito pessoalmente. 

Próximo, avistávamos o modesto palco sendo montado. Até então não havia entrevistado 

Francisco propriamente e apesar de já ter-lhe explicado os objetivos da minha pesquisa em 

reunião do coletivo que ele fazia parte, os repeti e sugeri-lhe um encontro posterior para uma 

entrevista. Meu caderno de campo guarda uma descrição: 

 

Fui ao encontro de Francisco para tentar uma primeira entrevista. Sugeri a 

ele dias antes que nos encontrássemos para conversarmos mais sobre minha 

pesquisa, ao que me convida para acompanhá-lo a um show. “Poderíamos 

conversar um pouco lá”, me dissera. Esperei alguns minutos enquanto ele 

chegava na parada de ônibus onde marcamos.  Com sua chegada vamos ao 

nosso destino. Ao chegar lá, percebi que não iria conseguir realizar a 

entrevista, uma vez que havia bandas para se apresentarem, e amigos dele e 

alguns meus vinham constantemente para nos cumprimentar. Então, 

expliquei para ele que gostaria de entrevistá-lo outro dia mais tranquilo, 

contei um pouco dos meus objetivos. Marcamos para amanhã. Continuamos 

à espera do show (Caderno de campo, 9 de mar. 2015). 
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 Nesta altura voltara a chover. Não saímos de onde estávamos sentados. Abri meu 

guarda-chuva e continuamos a conversar enquanto a chuva ficava um pouco mais forte. Já 

anoitecera. Como ele sentara sob a bancada de mesa e eu no banco que a rodeava, ficamos 

protegidos sob o guarda-chuva sem maiores apertos. Francisco começara a me contar já ali, 

sem que houvesse pretensões minhas para tal, que os homens trans por não conhecerem outros 

homens trans acabam por não terem nomes para inscrever suas identidades. A proximidade à 

noção de transexualidade sob a experiência de alguém próximo, segundo Francisco, lhe tirara 

da solidão, o que lhe garantiu acessar esta identificação. Neste momento de nossa conversa, 

“alteridade” foi a primeira noção que veio à minha cabeça. Poder-se-ia pensar a identidade 

que reclama em termos de uma relação de alteridade? Naquele momento parecia evidente não 

poder reduzir à dinâmica de uma alteridade a complexidade de sua experiência e dos outros 

interlocutores. Entretanto, de algum modo, relacionar-se com outro homem trans à medida 

que se condensa um “entendimento” de “si mesmo” enquanto transexual e enquanto homem 

apresentava um adendo à construção de uma identidade. Ainda que eu a esta altura já 

estivesse todo molhado, já que o guarda-chuva estivera mais desengonçado do que nunca, não 

propus que saíssemos de onde estávamos. Continuei ouvindo-o, ao que escrevi em diário ao 

chegar em casa: 

 

Francisco acabara de me descrever uma relação de alteridade que vivenciara 

numa espécie de “acesso” de ser homem trans. Segundo me diz, ao se 

relacionar com outros homens trans, ao ver a transexualidade, uma 

identidade se torna nítida, pois segundo ele, a questão não encontra-se 

somente em “si”. Precisava de “outro” para tornar a si próprio mais claro, e 

entender seus conflitos. A noção de sua transexualidade, e mais 

radicalmente, da própria categoria “homem” como uma possibilidade se deu 

também em uma relação com o Outro. Me parece que esse Outro, no caso, 

outro homem trans cuja transição corporal já realizara, se faz em “igual” por 

possibilitar uma comparação. Lhe é estranho porque não é a si mesmo, mas 

“igual” pois seria a materialização da identidade. É a sua possibilidade em 

carne e osso que passa a lhe dizer respeito (Caderno de Campo, 9 mar. 

2015). 

 

 Relendo meu diário, minhas palavras em alguns momentos não parecem muito claras. 

Além do que, transcrever estes trechos não explica apropriadamente como se daria essa 

relação – ou melhor, como ela se deu/se dá entre os interlocutores. Mas cumpre o seu papel de 

mostrar como cheguei à ideia. Até o momento desse encontro com Francisco não havia 

pensado o acesso à identidade que reclamam e à transexualidade em termos de alteridade. Foi 

somente com o insight lançado por ele que pude recorrer às entrevistas de outros 

interlocutores e às minhas próprias observações no caderno de campo e ver que uma relação 
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de alteridade era, em alguma medida, problematizada entre os demais – ela é, portanto, um 

foco importante para pensar o percurso identitário a quem venho aludindo. Antes disso não 

fazia nenhuma ideia de ter registrado nada nesse sentido. Lembro-me que ficara entusiasmado 

com o conteúdo da minha conversa com ele, e temia que ao registrar em diário algum 

conteúdo se perdesse. Francisco não está tratando de maneira alegórica ou hipotética da 

alteridade, ele fala a partir de sua própria experiência, e, de como se tornara o “Outro” nessa 

relação ao ajudar outros sujeitos a “entenderem-se” e a verem se os conflitos de gênero se 

pontuavam em direção a esta identidade.  

 Conheci Francisco muitos meses antes do encontro descrito acima. Estávamos à 

primeira reunião do coletivo de homens trans de seu estado, marcada por uma outra ativista 

mulher trans que intermediou nosso contato. Em meio ao curso do primeiro encontro (cf. 

capítulo 1), Francisco e eu conversávamos, entre outras coisas, sobre suas dificuldades de 

conseguir iniciar sua hormonização78.  

 Tanto no nosso encontro descrito acima com a participação ativa da chuva, como nas 

entrevistas que vieram a ocorrer posteriormente, Francisco pontua que estivera durante muito 

tempo “sozinho” enquanto homem trans em sua cidade. “Não conhecia nenhum homem trans, 

foi muito difícil”, dissera-me. Devido sua participação em um grupo de discussão por meio de 

dispositivos móveis com Internet conheceu à primeira vez um outro homem trans, que morava 

em outro estado. Participavam ambos de um grupo de mulheres lésbicas. E, como me 

descreve, ser um homem trans ainda não estava muito claro para ele. Nesse grupo, conforme 

relata, começaram a surgir muitos atritos entre mulheres lésbicas com o homem trans que 

conhecera ali. Àquelas, seu amigo tratava-se de uma mulher que queria ser homem e estava a 

traí-las. Em meio a isso, me mostra que foi quando se deu a escolha de seu nome, onde “tudo 

começou”. O seu nome masculino escolhido alinhava-se com seu “conhecimento” enquanto 

homem. Ele me diz: 

 

Através desse amigo também que eu comecei a me identificar como uma 

unidade da transexualidade e tal. Porque no outro grupo que ele participava 

que não era de trans – inclusive a gente saiu [de lá] porque tinha umas 

meninas lésbicas e elas foram bem transfóbicas com ele (e eu...). E elas não 

sabiam que eu tava começando a me identificar como trans e tal, e foram 

transfóbicas. E eu saí do grupo também. E nesse grupo ele me chamava de 

“Francisco”. Aquela coisa de você é trans e você consegue identificar outro 

trans. E eu mesmo nunca tinha falado que era trans ou que estava me 

identificando como trans e tal. E ele começou, passou a me chamar de 

“Francisco”. E quando entrei nesse outro grupo de trans ele falou: “Olha, 

esse aqui é o Francisco”, e já me apresentou assim. Então, eu já peguei pra 

                                                           
78 Irei me deter a respeito da hormonização no próximo capítulo. 
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mim e pronto, não parei pra escolher nome e tal não [...]. Começou no 

Whatsapp, né, e daí eu comecei a pesquisar a história da transexualidade 

(Francisco, em entrevista, mar. 2015). 

 

Da narrativa de Francisco de situações que marcaram sua identidade é possível 

entrever que relações de amizade foram cruciais para amenizar momentos de “confusão” e 

“sofrimento”. Marca com agradecimento este rapaz como um amigo a partir desse encontro. 

Uma relação de alteridade é mais reforçada no discurso Francisco, relação essa demandante 

de amizade ou por esta constituída. Rememorando suas experiências à escola no período em 

que cursava o segundo ano do Ensino Médio, me conta que foi à época em que começou a 

ficar nítido mais intensamente conflitos localizados socialmente. Encontrar outro homem 

trans parecia a possibilidade de ser uma pessoa. Ao que me diz: 

 

Isso no segundo ano [do Ensino Médio] porque eu estava me descobrindo e 

fiquei muito feliz porque “Caralho! Eu sou uma pessoa, existem pessoas 

como eu”. Então, se abriu o mundo pra mim e ao mesmo tempo o mundo 

caiu, se abriu e caiu porque ao mesmo tempo em que se abriu um leque de 

novas oportunidades etc. e tal, se abriu um leque de dificuldades novas na 

minha vida, sabe? Uma penca de coisa nova que eu ia ter que correr atrás, 

uma penca de sonhos que eu ia realizar, então você fica assim, numa coisa 

assim, bem numa corda bamba e eu estava muito mal porque também não 

conhecia ninguém aqui que era trans (Francisco, em entrevista, mar. 2015). 

 

 

Como se vê sobre a narrativa de Francisco, ao que pode ser lançada representação sob 

outros interlocutores, a “experiência transexual” que Bento (2006) alude encontra-se com a 

construção de um tipo de pessoa, a saber, a rubrica de ser “homem trans”, uma vez que é 

enquanto tal que estes sujeitos atribuem sentidos a parte de suas narrativas. Os homens trans 

estão preocupados na vivência de seus cotidianos e no ativismo que empreendem de mostrar 

que são pessoas, que existem. Por mais que a experiência transexual não seja uma pessoa em 

si, como Bento bem define e que nenhum homem trans possa ser resumido à transexualidade 

que vivencia há um processo de construção da pessoa (MAUSS, 2003b) descrito na narrativa 

da “transição”. Quer dizer, há entre homens trans a construção e a reivindicação de uma 

identidade que supõe alguém composto de significados, uma pessoa. 

Como já mencionei, estariam aqui também os interlocutores a replicar o movimento 

homossexual que criou a categoria de pessoa homossexual muito mais rápido do que a 

medicina tentara fazê-lo há décadas. Os colaboradores desta pesquisa ao se afastarem da égide 

psi mostram, explicam e apresentam vivências como “homens trans” enquanto identidade, ao 

que objetivam reconhecimento e espaço na disputa política. Fogem da marca estrita 
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“transexual”, e (re)significam um ser “trans” que não diz respeito a “sexo” enquanto práticas 

sexuais, em suas argumentações, mas a gênero. 

  Imagine-se não ser propriamente uma pessoa, é esta experiência que os homens trans 

descrevem e é à saída dessa indefinição que o encontro com outros “iguais” concretiza, 

segundo a experiência de Francisco. Descobrir um outro como a si é descobrir que também se 

pode ser uma “pessoa”. Não se trata de dizer, necessariamente, que os homens trans só se 

definem enquanto tal por conhecerem outro. A lógica argumentativa de homens trans que 

conheci diz que o encontro com “outro igual” permite uma estruturação de suas identidades. É 

o que a confirma, solidificando-a. Não ter esse “Outro” dificulta o processo de se “encontrar”. 

Para tanto, cabe ver a alteridade não somente como uma relação com o diferente, mas 

enquanto uma relação com o outro que pode ser um semelhante (SEGATA, 2014), um “igual”. 

Francisco acaba por relatar o que vivenciara antes e depois de conhecer outro homem trans: 

 

Comecei a me ver como homem trans e tal, comecei a me mudar. Porque 

assim, esse negócio de você mudar, de você começar a se entender como 

homem trans (ou como mulher trans, enfim), é tipo você... Se abre o mundo 

e você tá ali no escuro, você não se entende, você não se compreende, você 

tá ali aquém do mundo que você vive, então você não faz parte de nenhum 

segmento, de nenhum grupo. Você não sabe nem o que você é daí você não 

sabe nem quem você é, você não sabe nem o que tá fazendo. Você não sabe 

pra onde você tem que ir. Enfim... Então, a partir do momento em que você 

conhece essas possibilidades abre um mundo novo assim, você fica... 

“Porra!”. Você fica feliz e, você começa a respirar aquilo. Eu passava 10 

horas do meu dia pesquisando sobre transexualidade (Francisco, em 

entrevista, mar. 2015). 
 

Em meio a indefinições, os interlocutores do universo de pesquisa chegariam a acessar 

as transexualidades masculinas ao descobrirem-nas em meio a um processo de 

desidentificação com categorias “lésbicas” e/ou “mulher”, como já descrevi anteriormente. 

Esta desidentificação me descrevem de maneira metafórica ao falar de quando conseguem se 

“ver” claramente, à luz – como Francisco se refere ao escuro e ao se “ver”. Compara-se a 

própria trajetória com a experiência de outro. O que esta comparação enseja cabe 

problematizar em dinâmicas de relações de alteridade, nas quais estão imbuídas num chegar 

efetivamente à possibilidade de dizer confortavelmente “sou homem e não mulher”, “sou 

transexual”, “sou homem trans”, ou seja, a concretização de uma “transição”. Não se trata de 

uma relação consigo mesmo psicologizante, mas de uma “verdadeira” relação com o “Outro”. 

Meu argumento é que a alteridade se materializa na relação com outros homens trans, tidos 

como seus iguais ou semelhantes após refletirem suas subjetividades em consonância com os 
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conflitos de gênero e com o corpo que apresentavam. Isto gera uma outra maneira de percurso 

identitário. 

 Não seria novidade dizer que ao enunciar uma identidade particular, cria-se fronteiras 

de diferenças. Stuart Hall (1992) já bem o disse, como já discuti no capítulo anterior. Por mais 

que frequentemente o “contrário” não seja radical nem levado às últimas consequências, há 

um “Outro” e há um “Eu mesmo” na constituição da identidade. De alguma maneira, 

portanto, toda identidade implicaria uma relação com o diferente. Contudo, não é apenas da 

relação com o diferente de que a alteridade se constitui. O que quero argumentar aqui é que 

este “outro” configurado por outro homem trans se dá em uma valência positiva, em se 

aproximarem radicalmente. A experiência dos homens trans é um espaço privilegiado para 

observar que o “outro” pode ser um semelhante, e não necessariamente haver um semelhante 

em contrário com um diferente que é tornado semelhante.  

Segundo Danielle Forget (2001), haveria dois lados da alteridade – ao que se poderia 

tomá-los como representando dois tipos de valência (negativa e positiva). Em um sentido, 

haveria um “tu” e um “si mesmo” numa medida em que o “Outro” alternar-se-ia entre os 

sujeitos da relação. Isto é, um processo comparativo em que ambos se comparam. 

Diferentemente, noutra dinâmica de alteridade, o “Outro” nunca acessaria um “eu”. Seria 

permanentemente uma não-pessoa. Esta seria uma alteridade na qual haveria um processo de 

distanciamento quase sempre numa dinâmica de dominação do “mesmo” sobre o “outro”. 

Para a autora ainda, o distanciamento seria próprio de teorias racistas nas quais o outro é 

concebido para nunca ser alcançado. Desse modo, Forget (2001, p. 11) pensa alteridade em 

valência positiva, ao passo que “o Outro pode ser considerado como um semelhante 

admitindo-se diferenças com o “si”, diferenças contingentes”. Isto é, num ponto de vista 

avaliativo duma comparação, através da qual se concebe uma relação de alteridade, o “outro” 

e o “si” podem alternar-se nas posições que ocupam.  

Não se trata, portanto, de dizer aqui que o Outro é somente a diferença desenhada na 

definição da própria identidade. Mais que isso, trata-se de ver a alteridade em não afastar o 

“Outro” que pode ser o “mesmo”. Trata-se de genuinamente olhar para a alteridade na 

constituição da identidade. Nas relações que homens trans vivenciam com outros homens 

trans, o “Outro”, figurado por alguém que já se apresenta enquanto tal e o “mesmo” 

corporificado por aquele que está em processo de definição da identidade, se dá numa relação 

de diferenças contingentes a partir do que nenhuma experiência transexual se dá à mesma 

maneira para cada sujeito. Essa outra experiência sempre será diferente, o que sugiro pensar 
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como a indicação da qualidade da diferença do “outro” nessa relação. Sem deixar de 

considerar que a posição desse “Outro” pode ser ocupada por aquele que já esteve no locus 

contrário na relação de alteridade. Isto é, como pude observar em campo, Francisco poderia 

ser pensado como o “Mesmo” na relação de alteridade com um “Outro” figurado pelo seu 

amigo que conhecera via grupos de discussão. Ao passo que Francisco tendo sua identidade 

mais definida para si mesmo, chegando ao reivindicar o “ser homem trans”, pode ocupar o 

lugar desse “Outro”, ao ajudar outro homem trans que pode estabelecer uma relação de si 

“mesmo” com ele enquanto o toma como “Outro” para se entender, repetindo assim o 

movimento anterior. E concretizando o itinerário de outro, cujo caminho ele mesmo já 

percorreu. 

Poucos meses antes do encontro à chuva com Francisco, estávamos em uma reunião 

do coletivo de homens trans. Nesta ocasião, havia a presença de um homem trans ativista de 

outro estado que chamarei de Felipe, ao que cumpria uma espécie de oficialização do coletivo 

local. Dentre outras questões a serem tratadas ali, a oficialização de uma diretoria era uma das 

principais questões. Como nós estávamos ocupando uma sala na Universidade com horário 

para ser desocupada, acabamos finalizando a escolha dos diretores do coletivo em um bar não 

muito longe. Além disto, haviam novos integrantes ao coletivo presentes, os quais 

apresentaram-se mais como ouvintes a respeito – compreendendo ainda um momento no qual 

estavam confusos sobre a própria identidade, como eles mesmos colocaram. 

Dividimo-nos em grupos para chegar ao bar. Acompanhei Mário e Felipe junto com 

duas de suas amigas em carro separado. Os outros presentes à reunião, como algumas 

mulheres trans e outros interlocutores como Francisco, André e Jorge seguiram em transporte 

coletivo urbano. Chegamos primeiro de carro, escolhemos uma mesa à qual sentar. Enquanto 

bebíamos cerveja e conversávamos sobre temas muito variados, acabou por dar-se 

continuidade à reunião. Felipe falara um pouco sobre o papel de uma diretoria para o coletivo, 

na sua atuação de ativismo localmente. Iriam ser eleitos um coordenador, seu vice e um 

secretário. Conforme foi sugerido por alguém, passou-se logo à votação. Felipe brincava 

nesse momento pedindo que fôssemos logo à eleição da diretoria, pois com o andar das 

bebedeiras poderia acontecer que eu fosse eleito o coordenador. Todos nós rimos, passando 

finalmente à eleição.   

 Foi marcante entre as falas de vários meninos trans em apresentar suas opiniões de que 

Francisco deveria ser eleito o coordenador local, uma vez que ele tinha sido alguém que os 

ajudou a entenderem seus conflitos com as normas de gênero. Francisco fora o “Outro” 
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semelhante à maioria dos seus amigos homens trans. Com o passar do tempo de sua transição, 

Francisco começa a observar se conheceria alguém que poderia estar no mesmo processo que 

ele já vivenciara ano antes. Como Jorge, Benjamin, André salientaram em suas falas, sem o 

contato com Francisco eles não teriam da mesma maneira podido ultrapassar conflitos que 

viveram por serem trans, nem terem efetivamente dado início a superação de categorias de 

mulher, feminino e lésbica (alguns) com a transexualidade dando-lhe essa possibilidade, e 

Francisco alguém possível de ser visto como um igual ao qual se poderia chegar.  

Não se trata de observar consequências produtivas de outras emoções a partir das 

relações de amizade (cf. Rezende, 2002) entre Francisco e outros homens trans. Simmel 

(1950) já marcou a gratidão como um sentimento que geraria reciprocidade. Contudo, quero 

chamar atenção à amizade como um tipo de relação e emoção capaz de atenuar outros 

sentimentos conflituosos que marcam o acesso à transexualidade e a sua transição de gênero. 

Desse modo é possível ver que as emoções (REZENDE E COELHO, 2010) descritas das 

experiências transexuais não competem apenas a tipos angustiantes, uma vez que as de tipos 

de apoio são construídas no seio de relações com pessoas que vivenciem as mesmas situações. 

As emoções em relações de apoio e suporte não se concretizam apenas como elementos 

comunicativos (cf. MAUSS, 1979). Elas possibilitam ultrapassar emoções descritas como 

próximas de sentimentos de morte. 

 Desse modo a alteridade, ao se pensar a construção identitária destes sujeitos, precisa 

ser deslocada de sua valência negativa em potencial que estivera corporificada em parte das 

relações classicamente registradas na antropologia e em outras disciplinas. Do colonizador 

sob o colonizado, do antropólogo de gabinete sob os índios distantes, ou do racista que 

constrói uma teoria do diferente para se afirmar enquanto superior.  

Elsje Lagrou (2002) também apresenta a relação entre identidade e alteridade como 

fundamental à ontologia Kaxirawa (do Alto Rio Purus, no Acre), para a qual as fronteiras 

entre “eu” e “outro” são tão ambíguas quanto se objetiva uma relação infinita com o “outro” 

para transformar a “si mesmo” enquanto aquele – um movimento paradoxal. Cabe salientar 

que a alteridade que é concebida nas narrativas de homens trans se recorta na nossa sociedade 

por protocolos médico-psi que primeiro apresentaram a transexualidade como uma categoria 

nosológica através de manuais de doença. Sendo assim, por menor que seja possível tentar 

estabelecer qualquer semelhança, a relação de alteridade e identidade entre indígenas se dá 

sob relações diferentes das que descrevo aqui. Inclusive, é preciso relativizar a própria 
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experiência da alteridade atrelada a identidade de ser homem trans que ora lhes descrevo. 

Pedro, outro interlocutor, parece fazê-lo. 

Como registrado no meu caderno de campo, conheci Pedro no momento de nosso 

encontro na estação República do Metrô na cidade de São Paulo. Como marcamos de 

acontecer dias antes. Natural da região do ABC Paulista em São Paulo, nos conhecemos 

meses antes através de uma página na rede social Facebook na Internet. À época ele 

compartilhava através desta página uma foto sua. Uma maneira que encontram de popularizar 

a transexualidade masculina, mostrando de maneira ativista que homens trans “existem”. 

Comentei na sua foto e pouco tempo depois passei a conversar com ele no bate-papo desta 

mesma rede social. Antes de nos encontrarmos, já compartilhávamos muito de nossas próprias 

trajetórias. Nosso encontro foi marcado na região do bairro da República na cidade de São 

Paulo. Eu tentei que nos encontrássemos em um parque, onde seria mais tranquilo para lhe 

ouvir, mas Pedro insistiu que fôssemos a um bar e bebêssemos junto com sua namorada. 

 Em meio a cervejas, música alta e o bar ficando cada vez mais cheio, conversávamos 

sobre sua trajetória e sobre a minha própria. Inclusive, sugeriam que eu ficasse atento caso 

algum rapaz pudesse me paquerar. Estávamos em um bar LGBT. Ri de sua sugestão, mas não 

prestei muita atenção em rapazes, mas na nossa conversa. Sua namorada e ele me 

perguntavam sobre meus relacionamentos amorosos, a estadia em São Paulo, a respeito da 

pesquisa, se minha família era homofóbica, entre outras coisas. Trocamos narrativas de 

trajetórias. Com o bar mais cheio e as músicas cada vez mais altas, dificultando que 

falássemos baixo, Clara (como a chamarei) e Pedro insistiam para que eu lhes acompanhasse 

na comida e na bebida. Apesar de ficar com receio de ficar alterado, aceitei o convite, mas 

então bebia água intermitentemente para evitar ficar bêbado. Percebi que ao compartilhar a 

minha vida com eles, as suas próprias também me eram relatadas mais detalhadamente. 

Conversamos sobre os mais variados assuntos relacionados a experiência de Pedro. Ao que 

começamos a falar também sobre como acessou o tema da transexualidade. 

A primeira vez que soube a respeito foi através de uma ex-namorada que lhe delineou 

uma imagem do que seria um homem trans. “Ela me disse que eu poderia ser um homem 

transexual, aí me falou para procurar o CRD79 daqui de São Paulo”. À época, Pedro relatou 

que já ficara mais intenso sua desconformidade de gênero, no sentido de que estava 

extremamente desconfortável com a figura do feminino e com as categorias de mulher e 

lésbica que estava por se afastar, mas que permanecia a lhe pressionar. Categorias essas que 

                                                           
79 Cf. Capítulo 1. 
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só cresciam em estranhamento. Como não pude gravar nossa conversa, já que estávamos em 

um bar com música em som muito alto, bebendo e comendo, registrei em caderno de campo 

nossa discussão e minhas impressões a respeito. 

 

Pedro só havia tido contato com a identidade “lésbica”, em suas palavras se 

sentia uma “sapatão esquisita”. Foi somente por causa da sua ex-namorada 

que veio ter conhecimento sobre transexualidade, e com isso uma identidade 

era possível. Na “lesbianidade” que o imputavam só havia desconforto, 

apresenta um sofrimento então duplo. Primeiro era visto como lésbica, 

segundo por essa identidade não o reconhecer. No final, surge então um 

terceiro problema e confronto, a invisibilidade do que seria um homem trans. 

Como me descreve, ele sempre se sentiu em outro lugar em relação a ser 

quem era. Foi necessária uma segunda pessoa para lhe apresentar outras 

possibilidades (Caderno de campo, 2 out. 2014). 

 

 Como se pode observar à experiência de Pedro, não houve um homem trans que lhe 

pudesse compartilhar vivências e com isso, estabelecer uma relação de amizade e alteridade a 

exemplo de Francisco e os demais. Mas foi a ideia de poder ser um homem trans que tornou o 

acesso a transexualidade uma possibilidade, isto é, essa imagem que sua ex-namorada lhe 

apresentou. O centro de atendimento a pessoas trans através do qual Pedro teve a 

oportunidade de ter acesso de maneira mais sistemática a transexualidade e às mudanças 

corporais e identitárias marca de maneira diferente sua experiência. Ao que poderíamos 

pensar nos meandros que são concebidos no contexto nordestino, no qual apenas Recife conta 

com um serviço de ambulatório parecido ao de São Paulo.  

Mesmo com acesso ao ambulatório, não foi por meio dele que Pedro acessou seu ser 

“homem trans”, de modo que é preciso pensar a respeito das relações que não se cerceiam a 

oficialidade de um consultório. Contudo, é munido também do acompanhamento médico que 

Pedro irá perseguir e ter sua transição em termos de identidade concretizada. Assim como ele, 

outros homens trans relatam terem sabido à primeira vez a respeito da transexualidade 

masculina por meio de psicólogos, amigos com desconformidades de gênero diversas que lhes 

apresentaram noções de outros fluxos à identidade. Com isso, a alteridade que se concretiza 

em relações de amizade nos termos colocados pelos homens trans como Francisco e outros 

lhes é particular de suas experiências. 

Deste modo, Gustavo, Jorge, Benjamin, Francisco, Vitor, André e outros homens trans 

interlocutores à pesquisa reconhecem que comungam com uma série de rapazes que são 

transexuais de uma experiência específica quando estabelecem ter conhecido outros homens 

trans para se entenderem, e, com isso, acabam formando o que Berenice Bento (2006a) já 
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chamou de “comunidade de emoções” ao se referir a um coletivo trans na Espanha. Contudo, 

nem todos homens trans que cito aqui se conhecem, bem como suas relações de amizade e 

alteridade que descrevi estiveram marcadas parcialmente por coletivos oficiais. A comunidade 

de que foram parte não foi encenada em espaços de militância apenas, ela foi dinamizada pela 

irradiação de laços uns com os outros bem mais extensivos. 

A ideia de comunidade aplicada as experiências de homens trans ao evocarmos Max 

Weber (2002) em sua noção de “comunidade”, ilumina a questão ao mostrar que um conjunto 

de relações sociais congrega indivíduos em uma comunidade, quando baseados em laços de 

solidariedade que podem ser emocionais. Ora, se partindo de Weber (op. cit.) possa ser dito 

que havendo determinados sujeitos que vivenciam experiências particulares, e por isso, 

constituem situações muito similares devido às posições segundo as quais são construídos 

socialmente, essas relações compõem uma comunidade e, portanto, tipos que são separados 

pelo poder, mas que não são olvidados de subjetividades que o manuseiem (FOUCAULT, 

1988). 

No próximo capítulo poderemos ver que as experiências dos homens trans 

interlocutores não se dão apenas em termos de identidade, mas principalmente em relação a 

instituições que ora controlam seus corpos, ora lhes expulsam de seus círculos. Como 

Raewyin Connell (2012, p. 866) já argumentou a respeito das experiências de mulheres trans, 

“o que é feito com os corpos no curso das transições de gênero pode evocar horror e raiva 

provocando medos [...]”. Ao vermos que relações de amizade formadoras de alteridade em 

valência positiva é passível observarmos as criações de redes de apoio para as transições de 

gênero e ao próprio acesso à transexualidade como explicação até então inacessível. Contudo, 

outras relações demarcaram sobremaneiramente as experiências de homens trans em seus 

acessos à própria transição, a trabalho e emprego (classe), e o que disso se culmina, a saúde e 

às mudanças corporais e a construção protética do gênero no manejo do organismo.  
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CAPÍTULO 4 

ENTRE SOBREVIVER E TRANSICIONAR: CORPO, SAÚDE E 

CLASSE NA TRANSIÇÃO DE GÊNERO 

 

Identidades incorporadas, tais como a 

transexualidade, são o resultado do amalgama 

complexo de relações de dominação, exploração e 

agência.  

 

– Dan Irving (2008, p. 41, tradução minha). 

 

 

 Como já anunciado nos capítulos precedentes, variadas modificações corporais podem 

ser relativizadas nas narrativas explicativas de homens trans. Contudo, isso não significa dizer 

que o manejo do corpo não continue central em alguma medida nas transições de gênero. O 

corpo conflui preocupações intensas nas experiências dos interlocutores. Não caberia apenas 

se deter em práticas que confirmassem o caráter fluido do corpo, nem muito menos de separá-

lo de dinâmicas institucionais que têm marcado o cotidiano de pessoas que reiteram certas 

fissuras nas relações de gênero.  

Não seria novidade tomar o corpo como manejável e plástico (BETTCHED, 2015; 

BUTLER, 2002a, PRECIADO, 2008, 2011), como reconstruído e atualizável (PRECIADO, 2008; 

BENTO, 2006a), enquanto socialmente constituído como e por meio de relações sociais 

(STRATHERN, 1996; MAUSS, 2003b) de controle e conformação (FOUCAULT, 1999). Ou como 

virtualmente tomado por práticas que lhe dão forma, isto é, processos de corporeidade 

(embodiment) (CONNELL, 2012; HINES, 2010) e ainda a partir das limitações de sua dimensão 

material (BUTLER, 2002a, PRECIADO, 2008, 2011). Estaria, portanto, seguindo toda uma 

tradição que vem pensando o corpo e as práticas corporais. 

Nesse ínterim, proponho nesse capítulo pensar as intersecções de classe social que 

recortam as experiências de homens trans no seio de suas transições de gênero, pensadas aqui 

no âmbito da saúde. Assim sendo, cabe não recusar na pesquisa antropológica o recorte de 

classe, apesar dele acontecer em grande parte da disciplina (FONSECA, 2006). Se, a 

transexualidade não resume toda a constituição dos sujeitos a que faz referência (BENTO, 

2006a), urge descrever outros demarcadores sociais da diferença que dinamizem as relações 

conflituosas onde estão situados. Com isso, se objetiva pensar como os interlocutores da 
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classe trabalhadora agenciam capitais materiais e sociais à transição em meio a estratificação 

social – que além do princípio de classe, aciona as normas de gênero para uma hierarquização 

de grupos dentro de uma sociedade. 

 Henri Rubin (2003) mostrou que a saúde de homens trans é marcada por uma “lógica 

de tratamento” própria. Para o autor, desde que Harry Benjamin mudou o “diagnóstico” de 

“inversão sexual” para “inversão sexual total” (partindo para “transexualismo”), para se 

referir aos indivíduos “nascidos fêmeas”, mas que “se sentem homens e querem a mudança de 

sexo”, houve a criação de um cenário que possibilitou a medicalização daqueles que chama de 

“female-to-male transsexuals”. Seguindo de alguma maneira esse pano de fundo, no Brasil o 

cuidado em saúde de homens trans tem se restringido a assegurar a transição, isto é, cirurgias 

de retiradas de mamas, tentativas de construção peniana e aplicação de hormonas (CONITEC, 

2012)80. 

Ao localizar a transexualidade dentro de uma ordem global, Raewyn Connell (2012) a 

situa como uma forma particular de “mudança de gênero” corporal (gender-changing) que foi 

disseminada por uma medicina “ocidental” das grandes metrópoles. A este tipo se somaria, 

segundo ela, grupos de mudança de gênero como travestis brasileiras e argentinas, hijras 

indianas, transformistas hispânicas, entre outras. Entretanto, não haveria nesse tipo de 

aproximação uma maximização universal do sujeito burguês, que circunscreve ainda mais o 

domínio inevitável de um global sobre um local? Rubin (2003) e Bento (2006a) já 

demonstraram a especificidade histórica e cultural da experiência transexual. Como homens 

trans de diferentes locais de origem narram, ela não diz respeito a algo no qual o sujeito 

“mudaria” no sentido estrito, mas a um processo onde se “transicionaria” para o gênero 

“oposto”. Os termos da questão são importantes porque as palavras conformam noções de 

verdade e são potencialmente demonstradoras de processos. 

Desde a década de 1960, como Raewyn Connell (2012) historiciza, clínicas de 

identidade de gênero começaram a operar nos EUA com um pacote de “tratamento”, resultado 

de debate entre médicos. A formação estadunidense de um setor público de saúde nas duas 

décadas seguintes seguia as publicações médicas sobre a transexualidade, principalmente as 

escritas por Harry Benjamin, Robert Stoller, Richard Green e John Money81. No entanto, com 

o mercado neoliberal crescente dos anos de 1980, seu atendimento foi movido para a esfera 

privada, dando espaço à criação de um mercado desregulado. Ainda segundo Connell, a 

redesignação sexual se tornou fácil, desde que se pagasse seu preço. Nesse malfadado cenário 

                                                           
80 Cf. Relatório n. 69/2012 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. 
81 Cf. Bento (2006a). 
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global (leia-se, de irradiação euro-estadunidense), o acesso a transição corporal começou a se 

restringir a mulheres trans de classe média que podiam viajar para fora de seus países para dar 

prosseguimento a “tratamentos” em clínicas livres das regulações diretas (CONNELL, 2012).  

No Brasil, o Processo Transexualizador do SUS82 (BENTO, 2006a; TEIXEIRA, 2005; 

ÁVILA, 2014) tem sido o espaço autorizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) por 

meio do qual a “transição de gênero medicamente assistida” é realizada. Isso pode incluir 

além da hormonização, as cirurgias de redesignação sexual e construção mamária para 

mulheres trans, bem como as que se referem diretamente aos homens trans como mastectomia 

(retirada dos seios e reconstrução de peitoral masculino), histerectomia (retirada de útero) e 

colpectomia (“fechamento” do canal vaginal) – essas apenas recentemente implantadas pelo 

SUS (CONITEC, 2012). Contudo, médicos na rede particular têm acompanhado homens trans 

em “terapias” hormonais (endocrinologia), além de realizarem outras cirurgias como a 

mastectomia (cirurgiões clínicos) para aqueles que podem pagar pelos serviços do seu 

mercado. A ausência de regulação do setor privado no atendimento a pessoas transexuais 

facilita a transição de gênero por essas vias, ao invés da submissão aos longos e cansativos 

protocolos do setor público. No entanto, a transição corporal pode ser lenta e nunca algo fácil 

de lidar. 

“Nesses desenvolvimentos, a medicina transexual se tornou parte de uma bioeconomia 

global definida nas pesquisas recentes que mercantilizaram tecidos (WALDBY E MITCHELL, 

2006). Isso mudou a política de acesso [à transição de gênero] [...]. A classe e a desigualdade 

global, [...], têm se tornado o filtro crucial” (op. cit., p. 869, tradução minha) que tem 

demarcado a experiência transexual. Homens trans provenientes da classe trabalhadora, 

aqueles oriundos de famílias abastadas, bem como os que têm ou não disponíveis repertórios 

culturais que lhes informem quais caminhos percorrer para se colocarem no gênero masculino 

nos moldes da transição transexual, não só não irão passar por ela da mesma maneira, como 

vivenciarão diferentes experiências que poderão reforçar a estratificação social daqueles 

homens trans cujas famílias tem origem na classe trabalhadora. Desta forma meu argumento 

nesse capítulo é mostrar como a classe e a transição de gênero podem reforçar a estratificação 

social de homens trans. 

Não seria simplista enunciar que é imprescindível dispor de um suporte financeiro ou 

capital para concretização das mudanças corporais no âmbito da transição de gênero? As 

                                                           
82 A Portaria n. 17.07/MS/SUS, de 18 de agosto de 2008, instituiu no âmbito do SUS o Processo 

Transexualizador. Entretanto, práticas competentes a esse processo foram iniciadas desde os anos 1990 em 

hospitais universitários (cf. BENTO, 2006). Para uma descrição de como o processo funciona, bem como de seus 

passo-a-passo do diagnóstico, ver Bento (2006a) e Teixeira (2009). 
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narrativas a seguir não deixarão dúvidas que diferentes capitais são básicos ao processo. Não 

quero sugerir que a base econômica das classes sociais (BOTTOMORE, 1968) que acaba por 

separar os indivíduos na sociedade, seja o único definidor das diferenças entre as experiências 

transexuais. Portanto, preocupo-me em trazer à tona a base referente a capitais sociais e 

culturais (BOURDIEU, 1987, 1998b) na formação de repertórios através dos quais o problema 

das classes constitui cenários de estratificação social e formação de grupos.  

Diferentes autores e autoras tem demonstrado a dificuldade de estabelecer as fronteiras 

ou limites das classes sociais (BOTTOMORE, 1968; RIDENTI, 1994; SELL, 2010). Nem mesmo 

Karl Marx (1993, 2013) chegou a fazê-lo, o que sugere, segundo Marcelo Ridenti (1994), seu 

caráter historicamente mutável, o que aumenta ainda mais a querela em torno da questão. Sem 

se utilizar do termo classe em sentidos equivalentes, podendo conformar um significado 

transhistórico ou histórico específico à sociedade capitalista (RIDENTI, 1994), o autor alemão 

chegou inicialmente a um conceito de classe ao descrever no Manifesto do Partido Comunista 

a existência das classes de trabalhadores, de proprietários dos meios de produção e de terras 

(MARX E ENGELS, 2008 [1848]; PRATES, 2015; RIDENTI, op. cit.), entre outras publicações. 

Segundo Thomas Bottomore (1968, p. 19), uma das características mais importantes 

da teoria marxista83 sobre as classes se refere a uma consideração que leve em questão a 

“inter-relação entre a situação real dos indivíduos no processo da produção, de um lado, e as 

concepções por eles elaboradas a respeito de sua situação e das linhas da ação social e política 

que se abrem diante deles, de outro lado”. Por mais que se possa reconhecer a localização da 

escrita marxista em torno de uma classe de operários em contexto fabril, as ideias que 

apresentam são boas para pensar o que venho a argumentar. Homens trans vivenciam 

experiências de trabalho majoritariamente no setor de serviços ou desemprego, em meio à 

transição de gênero, bem como a necessidade de conseguirem trabalho para lhe dar 

prosseguimento, ou no mais das vezes, são demitidos por fazê-lo. Diante disso, podem oscilar 

entre continuar e correr os riscos de um mercado demandante de homens e mulheres 

“verdadeiros” ou podem esperar até que estejam em situações de renda mais confortáveis. São 

expulsos do mercado formal de trabalho, cabendo-lhes a informalidade precária de serviços 

para que possam dar prosseguimento a uma transição também precária. 

Dada a ausência de unanimidade em torno do conceito de classe (GUIMARÃES, 1999), 

opera-se a partir das experiências de trabalho e emprego de homens trans e de suas famílias. 

Nesse universo, por venderem suas forças de trabalho, tomo-os enquanto classe trabalhadora. 

                                                           
83 Para uma discussão crítica alongada a respeito do conceito de classe na teoria de Marx e da tradição marxista, 

cf. Marcelo Ridenti (1994), Thomas Bottomore (1968), Alberto Guimarães (1999) e Alessandro Cavalli (2007). 
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Mesmo que os interlocutores não acionem a filiação a uma “classe de trabalhadores”, 

reconhecem que são trabalhadores assalariados (ou estão desempregados). Ter isso em mente 

me possibilitará fazer referência à sociedade capitalista que se configura como um “sistema 

econômico e social que existe durante um determinado período histórico” (BOTTOMORE, 

1968, p. 10), além de poder descrever as formas pelas quais a classe e a transição de gênero se 

relacionam dentro de uma estrutura de desigualdades sociais. Por mais que se reconheça os 

conflitos entre indivíduos advindos de suas posições no mercado, não se irá, portanto, discutir 

ou partir de uma perspectiva de “luta de classes”, seja entre homens trans de diferentes 

estratos ou entre esses e pessoas não trans proprietárias de empresas e meios de produção. 

Mesmo que se tenha acesso a transição de gênero pública medicamente assistida, isso 

não implica cobertura econômica total. É preciso dispor de horários livres para consultas 

médicas e dinâmicas de grupo psicanalíticas. Os exames clínicos e/ou laboratoriais que 

necessitam para as avaliações médicas também não são financiados pelo Processo 

Transexualizador do SUS. As mudanças no guarda-roupa, as modificações corporais 

protéticas imediatas e a dinâmica judicial para mudar de nome e gênero nos documentos 

oficiais antes ou depois da “conclusão” do processo médico também competem às condições 

econômicas e de capital social. Além disso, dar início a transição pode complicar o acesso a 

posições de emprego, bem como acarretar em um ambiente de trabalho insuportável ou 

imediata demissão e a exclusão de outros circuitos educacionais.  

Uma vez que apenas um dos interlocutores dessa pesquisa segue o Processo oficial, 

não se pretende aqui descrever o funcionamento desse protocolo, mas de compará-lo quando 

possível às experiências de homens trans que seguem a transição de gênero fora de sua 

oficialidade médica. Também não será possível, diante do espaço e dos objetivos do texto, 

discorrer acerca da relação da medicina com a dinâmica jurídica para reconhecimento do 

status legal dessas pessoas (WHITTLE, 2004)84.  

Dividindo-se em duas partes principais, esse capítulo se preocupa inicialmente em 

descrever as experiências de trabalho que os homens trans vivenciam em meio as transições 

de gênero que empreendem. Na segunda parte, o capítulo irá se dedicar a descrever as práticas 

e os significados envolvidos na administração de hormonas androgênicos. O uso de 

testosterona sintética sob diferentes ésteres e provenientes de variados laboratórios é um 

importante passo na transição de gênero entre homens trans. Seus usos confirmam caminhos, 

                                                           
84 É possível conferir trabalhos que se dedicaram a respeito, ver Stephen Whittle (2004), Flávia Teixeira (2009), 

Lucas Freire (2015). 



129 
 

 
 

substâncias e agências difíceis de quantificar, para as quais esse texto apresenta-se apenas 

como um esforço inicial e limitado. 

 

 

Figura 5 - Homem trans de costas com binder. Grafite sob ofício A4. 

Mariana Lessa. 
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4.1. Corpos em transição no mercado de trabalho 

 

 Preocupações em torno de conexões entre as relações de produção e a opressão de 

sexo e gênero não são recentes na teoria feminista. Desde 1966 com A mulher na sociedade 

de classes, de Heleieth Saffioti (apud CONNELL, 2014)85, que a orientação socialista ou 

marxista86 do feminismo tem acentuado a intersecção da dominação da mulher com a 

acumulação do capital. No entanto, trabalhos similares em torno dos contextos vivenciados 

por transexuais não têm tomado as preocupações da produção acadêmica (IRVING, 2008), 

muito menos aqueles que se detenham especificamente sobre homens trans. O vulto da 

questão chega a criar um completo desconhecimento sobre suas condições de trabalho e seus 

acessos, bem como do influxo que os processos de exploração e dominação em sociedades 

capitalistas lhes têm causado. 

 Sem a magnitude da produção de Saffioti, me interesso em partir de experiências de 

transição de gênero para alinhar seu entendimento ao examinar as trajetórias de homens trans 

no que compete ao acesso e às experiências de trabalho no qual estão envolvidos. Por 

restringir meu interesse e minha observação a certa dimensão prática do trabalho, o entendo 

aqui, portanto, como a atividade cuja ocupação é remunerada87 e, cujo exercício ajuda a 

posicionar os indivíduos de maneira estratificada na sociedade capitalista (BOUDON e 

BOURRICAUD, 2007). Não houve até agora no Brasil nenhuma pesquisa publicada que tenha se 

preocupado com os cenários de trabalho e/ou classe a respeito de homens trans. No caso de 

mulheres trans e travestis, a prostituição (e o pífio cenário formal) tem sido a profissão situada 

por produções acadêmicas (SILVA, 1993; PELÚCIO, 2005; CONNELL, 2012) e organismos de 

ativismo trans. Essas organizações têm ainda feito estatísticas a respeito em diferentes cidades 

do país. 

 

Segundo a Associação das Travestis e Transexuais do Triângulo Mineiro 

(Triângulo Trans), apenas 5% das travestis e transexuais de Uberlândia estão 

no mercado de trabalho dito formal. As demais, 95%, estão na prostituição. 

Número semelhante é apresentado pela ANTRA – Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais, segundo a qual 90% das travestis e transexuais 

estão se prostituindo no Brasil. Ainda que elas queiram arranjar um emprego 

                                                           
85 Comparando com os grandes centros euro-estadunidenses, Raewyn Connell (2014) figura o trabalho feminista 

de H. Saffioti como o primeiro a trazer a opressão da mulher pensando a sociedade capitalista. Problemáticas em 

torno do seu trabalho podem ser consideradas, como o conceito de patriarcado. 
86 Cf. Donna Haraway (2004). 
87 Muito embora considere atividades não remuneradas como trabalho, ou sua variação entre outras sociedades e 

culturas, parte-se aqui de uma dimensão importante para a transição dos interlocutores. Cf. Suzana Albornoz 

(1994) para diferentes definições de trabalho e labor.  



131 
 

 
 

com rotina, horário de trabalho e carteira assinada, o preconceito88 fica 

evidente quando elas se candidatam a uma vaga (LAPA, 2013, publicação 

online). 

 

 Mas o que dizer das ocupações em que estão envolvidos homens trans brasileiros? 

Não há recenseamentos similares sobre eles no que concerne a suas atividades profissionais, 

nem mesmo análises sobre as intersecções quanto a posições de classe social e suas 

experiências transexuais. Os interlocutores aqui reunidos são provenientes das regiões do 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, contudo, não há pretensões de que as 

narrativas aqui construídas sejam representativas de uma nação com dimensões continentais. 

Centralizo-me em indicar as formas que a desigualdade social entre homens trans particulares 

assume ao observá-los em termos de trabalho e posições de classe (BOURDIEU, 2007, 1987).  

As formas que uma estratificação social concebe numa sociedade pode conformar uma 

ordenação hierárquica de grupos e indivíduos segundo critérios variados em conjunto, tais 

quais os que podem ser situados, por exemplo, sob posições diante do mercado (BOUDON E 

BOURRICAUD, 2007), de renda e propriedade privada, mas também de prestígio (WEBER, 

2000), poder (FOUCAULT, 1988), além de transexualidade, e, portanto, de uma relação entre 

gênero, corpo e sexo (IRVING, 2008). Nesse sentido, quando erige a posição movível de 

sujeitos e identidades segundo classes sociais, a corporificação do princípio dessa 

desigualdade econômica e social em grupos (BOTTOMORE, 1968) pode acentuar outras formas 

de diferenciação desigual na sociedade, como as que vivem as pessoas trans vistas como 

ficções e entidades abjetas (BENTO, 2006a, 2008). 

Ao invés de ver a classe como um “conjunto econômica e socialmente homogêneo de 

indivíduos diferenciados objetivamente constitutivos em grupos”, Pierre Bourdieu (1987, p. 3, 

tradução minha)89 propõe vê-la como “um espaço de diferenças baseadas no princípio da 

diferenciação social e econômica”. Isso procede também de ver a “classe social”, portanto, 

como uma apreensão do analista mais do que um dado empírico, e de vê-la a partir de uma 

trajetória social que caracteriza os indivíduos que se movimentam no interior desse espaço e 

para fora dele. 

Conjecturas que tomam homens trans como abrangendo tranquilamente uma classe 

média, talvez expliquem a ausência de interesse em suas ocupações profissionais e formas 

pelas quais manejam o corpo economicamente falando. Esses entendimentos podem se basear 

na alta psicologização que estes homens acionam, uma vez que sujeitos de grupos médios têm 

                                                           
88 Cf. Isadora Otoni (2014). 
89 A teoria de P. Bourdieu sobre classe não aciona uma dimensão da ação, uma vez que está centrada na sua 

noção de habitus. Para uma revisão demorada da teoria de classe do autor, ver Elliot Weininger (2005). 
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assim sido descritos (VELHO, 1986; SALEM, 2007). Essas perspectivas também não 

problematizam a efetiva popularização de teorias psi entre homens trans trabalhadores na 

nossa sociedade. É interessante notar que os interlocutores são majoritariamente forças de 

trabalho no setor de serviços ou desempregados e de que, mesmo que grande parte tenha 

cursado o ensino superior, isso não os afasta de relações de exploração e dominação no 

mercado de trabalho. Luís Miguel (2012) uma vez argumentou que as mulheres estariam de 

maneira desigual na arena democrática enquanto não tivessem total controle sobre seus 

corpos. Se me é possível parafraseá-lo sem que haja nenhum tipo de comparação de espécie, 

homens trans, por transicionarem em meio a suas situações econômicas, encaram uma posição 

desigual uns em relação aos outros e em relação a indivíduos não transexuais na sociedade.  

 

Corpos a espera do “tratamento saudável”  

 

 Pedro (25 anos), que já foi apresentado no capítulo anterior, sempre trabalhou em 

empregos como assalariado e em posições que não demandassem grandes qualificações. 

Sempre tendo morado na região metropolitana da cidade de São Paulo, foi marcante sua 

preocupação em realizar a transição apenas se medicamente assistido. Diz em outras palavras 

que prefere esperar a transicionar sozinho. A isso convergiam suas preocupações com sua 

saúde e com a manutenção de um emprego. Para isto, ingressou no Ambulatório TT paulista 

(já descrito no capítulo 1). Ele me narra que antes de iniciar a transição de gênero e quando 

ainda se relacionava como lésbica (indefinidamente), a procura por emprego era “bem 

diferente”. Não foi possível diante da observação que empreendi gravar sua fala, então 

reproduzo trechos do meu diário de campo que descrevam sua trajetória a partir de uma 

entrevista informal.  

 

Apesar de estar empregado atualmente, Pedro já foi rejeitado em várias 

seleções de emprego por sua aparência masculina não corresponder com seu 

nome feminino, que é obrigado a usar nesse contexto. Por exemplo, me 

conta que durante uma seleção de emprego vivenciou um forte 

constrangimento. Durante a seleção, a selecionadora solicitou que todos 

preenchessem uma ficha cadastral com dados pessoais e a experiência 

profissional. Após isso, todos foram organizados em um grande círculo. Um 

após o outro, a selecionadora chamava pelo nome e solicitava que o 

candidato se apresentasse. Ao chegar em Pedro, a selecionadora lê seu nome 

de registro de nascimento. Quando Pedro atendeu, a selecionadora pediu 

desculpas por ter lido o nome errado e perguntara se era o correspondente 

masculino, na verdade. Sentindo-se obrigado, Pedro responde que não. Com 

isto, uma sala que estava em constante conversa, se silenciou. Todos agora 
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prestavam atenção. Conta que sentiu vergonha. Não conseguiu o emprego 
(Caderno de campo, 2 out. 2014). 

 

 É possível perceber que a selecionadora colocava em prática o anúncio de quais 

performances de gênero não se encaixam para o emprego. A essa altura Pedro já estava 

usando integralmente roupas masculinas e conta que era constantemente confundido com um 

homem não trans. Havia manejado proteticamente seu corpo, já que o vestuário exprime, 

segundo Bourdieu (2007), signos de condição, tendo alto rendimento simbólico. Ele indica 

uma posição, mas também um gênero e uma prótese corporal (cf. BENTO, 2006a). Quando nos 

encontramos em outubro de 2014, Pedro estava sem um laudo psi que lhe atestasse ser 

transexual e o possibilitasse ingressar no Ambulatório TT e, com isso, a possibilidade de 

consultas com um médico endocrinologista.  

Diante da espera pelo atendimento no Ambulatório paulista, recorre a psicologia 

privada, descrevendo que ainda em janeiro de 2015 o serviço público estava atendendo 

pessoas trans cadastradas do ano anterior. Se fosse esperar o atendimento público, o tempo de 

meses o deixaria mais angustiado, me conta. Encontrara então uma psicóloga que pode lhe dar 

o laudo, mas diz estar “chateado” porque os custos seriam altos. Sem renda e emprego, como 

pagaria pelo montante de R$2.500 por 10 sessões de consulta psicanalítica? Tenta rever o 

preço com a psicóloga que o diminui para R$1.000. “Mesmo assim”, conta não ter como 

financiar. Só faltaria esse Laudo para dar início a hormonização pelas vias do Ambulatório. 

Ele se vê, portanto, obrigado a esperar pela sua fila e após meses acessa a endocrinologia. 

 

Perguntei a Pedro como estava com as consultas médicas. Estava prestes à 

terceira consulta com a médica endocrinologista. Ele me conta que fazia 

“sacrifícios” guardando dinheiro para a transição, mas não teria como arcar 

com as despesas totais desse processo por vias privadas. Pedro anseia iniciar 

a hormonoterapia. Sempre acompanhado por sua companheira, ele 

confidencia que ela é a única pessoa ao seu lado, o tendo acompanhado em 

todas as consultas e idas ao Ambulatório TT (Caderno de Campo, out. 2014). 

 

 Pedro narrava sua transição em uma dessas passagens pelo campo na qual 

frequentávamos um bar e bebíamos cerveja. Ele interrompe nossa conversa para ir ao 

banheiro. Com isso, fico à sós com Clara, sua companheira. Reclamávamos do atraso da 

entrega da comida que havíamos pedido desde muito ao garçom. Sem conseguir realmente 

usar o banheiro, Pedro retorna frustrado com o tamanho da fila. Voltamos a falar sobre seu 

acesso ao Ambulatório TT em São Paulo. 
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A este ponto da conversa me pareceu haver um misto de paciência e gratidão 

por estar tendo acesso a parte do Processo Transexualizador pelo SUS. O 

Ambulatório representa muito mais uma oportunidade efetiva de 

hormonização do que outras partes do processo como as cirurgias de 

mastectomia, dada a demora. Ele me fala que “nunca tomei nada de 

hormônio”. Tem medo que algo “aconteça” de errado com ele, devido ao 

histórico médico familiar que conta frequentes casos de doenças cardíacas. 

Pedro almeja realizar todo o “tratamento” dentro do SUS, “que é de graça”. 

Havia ainda em sua fala uma satisfação em estar percorrendo um “caminho 

seguro e saudável” em direção a transição. Ele acentua querer “fazer tudo 

certo” (Caderno de Campo, out. 2014). 

 

 Estávamos em um domingo, descanso do emprego. Recentemente, Pedro havia 

encontrado uma vaga de vendedor numa loja de telefonia, no entanto não reclamava na 

empresa nenhum reconhecimento de sua transexualidade. Evidencia-me o drama pelo qual se 

submete por ter que trabalhar em um lugar onde ele não pode ser ele mesmo. Nosso encontro 

no bar também se configurara como um momento de lazer para Pedro e sua companheira. Ele 

continuava a narrar que o Ambulatório TT havia admitido que realizassem consultas com o 

endocrinologista sem o laudo, porque a fila para atendimento psicológico não estava 

administrável.  

 

Prosseguir com o médico endrócrino foi uma alternativa do ambulatório para 

que mais “pacientes” fossem atendidos apesar da fila. Pedro reclama que há 

muita gente que marca, mas não aparece, desiste [...]. Sua companheira e ele 

atribuíam a demora de dois anos às pessoas que desistem do processo sem 

avisar antecipadamente (Caderno de Campo, out. 2014).  

 

Isso para ele só atrapalha aqueles que querem um “tratamento certo”. Com todos os 

exames gerais feitos, hormonais e de sangue, Pedro aguardava finalmente a próxima consulta 

para que o médico o avaliasse e prescrevesse a testosterona como parte do “processo correto”. 

Sem isso, não vê como poderia acionar seus patrões para que fosse chamado por seu nome 

masculino. Sem a cirurgia de mastectomia pela qual ansiou tanto, mesmo que usasse faixas 

para esconder os seios (não os chama de “intrusos” como outros), não se sentia “completo” – 

não se interessava no momento por outros tipos de cirurgias e a construção de um pênis 

também não lhe apetecia pela incerteza de uma funcionalidade. Na verdade, estava em 

desvantagem no trabalho, como diz.  

Como podemos ver através dos trabalhos de Flávia Teixeira (2009) e Berenice Bento 

(2006a) sobre o Processo Transexualizador do SUS, o atendimento de pessoas trans 

compreende um longo processo de diagnóstico e tratamento por uma equipe multidisciplinar. 

Os profissionais da psicologia detêm a constituição do diagnóstico, que o endocrinologista 



135 
 

 
 

figura como parte da aplicação do tratamento. Em face da grande demanda de inscritos, e os 

poucos recursos, já que apenas um restrito número de procedimentos cirúrgicos e clínicos é 

realizado por período, como me descreveram enfermeiras no Ambulatório TT paulista quando 

tentei estabelecer, sem sucesso, uma relação à etnografia. Há uma fila para consultas com um 

profissional da psicologia, outra para a endocrinologia. Após um período considerável de 

hormonização, ainda há uma fila para procedimentos cirúrgicos de mastectomia, colpectomia 

(reconstrução do canal urinário e “fechamento” do canal vaginal) e histerectomia (retirada de 

ovários e útero) (cf. Relatório CONITEC, 2012). O serviço acaba não tendo um acolhimento 

devido.  

Esse ambiente de tratamento se intensifica no controle dos “transexuais de verdade” 

(BENTO, 2006a) com a persistência do diagnóstico. Ao invés de problematizar essa questão, 

recentes publicações de psiquiatras e psicólogos continuam a estabelecer o diagnóstico 

“correto” para identificar transexuais. Esses autores ao considerarem que seja solidificado um 

atendimento médico que também alcance aqueles que não se encaixam nos seus padrões de 

“doente”, acabam por reforçar o diagnóstico e não o problematizam de fato (COELHO E 

SAMPAIO, 2014), mas reforçam a patologização com usos de conceitos como “ordem psíquica 

do transexual”. 

Não apenas partindo de produções acadêmicas de médicos e psicólogos, mas também 

considerando a vasta literatura escrita por ativistas e estudos trans estadunidenses, Dan Irving 

(2008) assevera que há uma tendência de reificar as identidades de pessoas transexuais 

somente com questões de gênero e sexualidade e de relação com o domínio institucional e 

estatal. O autor chama atenção à necessidade de questionar as implicações teóricas e políticas 

de colocar a autodeterminação de gênero como estratégia individual.  

Irving está se referindo ao contexto neoliberal onde um estado minimalista e uma 

economia de livre mercado têm demandado uma autossuficiência individual. Em sua crítica, o 

reconhecimento de pessoas e corpos transexuais tem seguido uma lógica de mercado 

capitalista em que o corpo transexual precisa constituir-se enquanto produtivo para o trabalho 

(IRVING, 2008). São aos escritos, principalmente do famoso sexólogo David O. Cauldweel 

(1897-1959) e das autobiografias de pessoas trans estadunidenses, às quais a análise de Dan 

Irving é dirigida. Ambos à sua maneira, segundo o autor, reforçaram e construíram o corpo 

transexual como produtivo para o mercado. Na definição de psicopatia transexual de 

Cauldwell, a produtividade e a contribuição à sociedade das pessoas trans só eram 
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possibilitadas devido a um tratamento médico. Ao se contraporem a isso, os estudos trans 

teriam afirmado a produtividade do corpo transexual. 

David Cauldwell (apud IRVING, 2008) colocava os indivíduos transexuais como 

parasitas da sociedade. Em sua análise, essas pessoas eram “tendentes” a se aproveitarem do 

Estado e a estearem-se no provimento de suas famílias. Indica às famílias de pacientes, 

inclusive, posologias que compreendiam exclusão dos recursos financeiros familiares como 

forma de punição pela transexualidade. Atualmente, a produção de Cauldwell pode figurar 

absurda até mesmo dentro da psicologia. No entanto, os homens trans interlocutores têm 

encontrado este tipo de argumentação em suas procuras por empregos: se não correspondem a 

oficialidade de seus documentos, encontram dificuldades para acessar posições no mercado, 

se encontram trabalho, obtêm sérias barreiras de mantê-lo caso continuem com uma transição 

corporal. De uma maneira ou de outra, podem encontrar posições ao negociar com esse 

cenário. 

 

Gerenciamentos da transexualidade no mercado de trabalho 

 

Parece haver uma ocupação “mais tranquila” de homens trans em fase de transição 

(mesmo que ainda não tenha obtido mudanças nos registros civis) em empresas sem contato 

direto com clientes. É o caso das empresas de serviços de Telemarketing90 em ambientes 

conhecidos como “Call Centers” ou Centrais de Atendimento. Marcados pela transitoriedade 

de seus funcionários (LIMA et al., 2007), essas empresas acabam por ter uma diferente 

manutenção das identidades de gênero e de sexo dos trabalhadores. Vale evocar o que Marie-

Hélène Bourcier (2014b) chamou de um recente gerenciamento da diversidade no mercado 

neoliberal.  

Mário (21 anos) e mais recentemente Benjamin (18 anos) por orientação daquele, têm 

uma trajetória empregatícia em empresas desse tipo. Mário, inclusive, ocupa uma posição de 

supervisor. Seu trabalho consiste hoje em fiscalizar, orientar ou superintender operadores de 

telemarketing que atendem clientes e vendem mercadorias por meio de ligações telefônicas. 

Essa também já foi uma posição que ocupou na mesma empresa e em outras. Antes da 

transição corporal e antes de qualquer conhecimento sobre transexualidade, já trabalhava no 

setor. 

                                                           
90 Telemarketing se refere a promoção de vendas e serviços por telefone. Empresas do tipo se fixaram no Brasil 

desde os anos 1980 e 1990 com a expansão do mercado com a chegada de companhias de cartão de crédito e 

editorais estadunidenses, e com a privatização da telefonia. Quase metade dos trabalhadores são jovens, e 

atualmente 555.000 mil pessoas estão empregadas no setor, apesar de sua grande oscilação (LIMA et al., 2007). 
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Eu comecei a trabalhar no Call Center da Riachuelo em 2011. Trabalhei dois 

anos lá, no cargo de agente de atendimento. Trabalhava com o serviço de 

cartão de crédito. [...]. Depois fui ser vendedor de Internet da [Empresa] a 

pé, na rua mesmo. Acho que uns três meses só eu aguentei. E agora de novo 

eu estou trabalhando no ramo de Call Center, mas agora sou como 

supervisor (Márcio, em entrevista, mar. 2015). 

  

 Então, lhe pergunto o que faz em seu trabalho de supervisor. 

 

Meu trabalho é um pouco de tudo. Na verdade, eu tenho uma operação nas 

minhas mãos, porque além da parte administrativa, de ter que cuidar de umas 

20 pessoas, eu tenho que avaliar, monitorar a qualidade de cada um desses 

meus agentes, tenho que controlar pausa, tenho que controlar que eles 

cumpram as regras da empresa, mas também tenho que ser um pai e 

psicólogo porque as vezes eles estão com problemas e vêm conversar 

comigo. Você tem que procurar fazer o desenvolvimento, procurar que eles, 

com que eles promovam lá dentro. Eu sou basicamente um líder, né, de 

mostrar as coisas pra eles, pra fazer com que eles se desenvolvam até chegar 

a esse objetivo. É isso que faço no trabalho (Márcio, em entrevista, mar. 

2015). 

  

 Mais do que servir para afirmar noções de masculinidade, exercer funções de liderança 

na empresa onde trabalha pode ser um veículo de estabelecimento de confiança diante das 

possibilidades de violência e desemprego, escamoteada pela hierarquia do lugar que 

demandava produtividade dele e dos operados sob sua supervisão. Ao falar sobre sua 

educação formal, Mário centraliza que finalizara o ensino médio e há dois anos tinha entrado 

no ensino superior. Estudava em uma Universidade privada e à época havia trancado o 

período por não conseguir continuar pagando as mensalidades.  

Até esse momento de nossa primeira entrevista, ele ainda não tinha iniciado nenhum 

processo de hormonização porque se preocupava em seguir “tudo certo” com um 

“acompanhamento médico” que ainda perseguia conseguir. Mas já tinha vivenciado todo um 

processo de transição competente a sua identidade, como eu descrevi no capítulo anterior. Já 

não tinha nenhuma peça de vestuário feminina, respondia pelo nome masculino e reiterava a 

todos os conhecidos e familiares sua transexualidade. Mas, foi na empresa atual em que narra 

ter reconhecido e assumido seu gênero: “O único emprego que realmente eu assumi meu 

gênero foi lá onde eu tô agora”. 

 Posicionar-se em um outro gênero que não correspondia ao corpo previamente 

conhecido por todos aqueles com os quais já se relacionava, faz com que Mário corporifique 

uma tensão na esfera da produtividade. Se considerarmos a assertiva segundo a qual se vê a 

necessidade da presença corporal nas diferentes estruturações do próprio trabalho e do 
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ambiente trabalhista (HAROLD Jr., 2012), podemos ver a produção e a reprodução no e pelo 

trabalho como uma importante dimensão que ganha não apenas sentido ao ser corporificada, 

mas configura uma prática que cria/repete corpos tidos como necessários (cf. MAUSS, 2003b; 

BENTO, 2006a). Dan Irving (2008) já tem indicado as implicações capitalistas com foco na 

produção ao representar os indivíduos transexuais como autossuficientes, parasitas ou 

aproveitadores da sociedade. O que os torna válidos apenas se produtivos, segundo o autor.  

 Tento então saber mais sobre como tem sido o dia a dia no trabalho de Mário após ele 

ter “assumido” a transexualidade: 

 

Na verdade, a primeira vez cheguei pra uma líder educadora que tinha lá, eu 

falei assim pra ela, que essa era minha nova condição. Eu falei, meu nome 

social é Mário. E a partir daquele momento pra até hoje ela me chama de 

Mário. Eu nunca precisei impor nada a ninguém. Nunca precisei falar mais 

de uma vez. É claro que é complicado, já faziam 7 meses que eu tava na 

empresa usando meu nome civil e pras pessoas se acostumarem com meu 

nome social foi um pouco complicado, mas a grande maioria já me chama 

por Mário. E, inclusive a parte mais feliz assim foi ter tido esse respeito da 

parte de cima. Porque os operadores realmente são (...). Tem pessoas que 

não querem me chamar pelo meu nome devido a religião. Tem pessoas que 

são muito transfóbicas pra me tratar da forma que eu tenho que ser tratado 

(Mário, em entrevista, mar. 2015). 

 

 Nessa mesma entrevista Mário também dissera, como já citei no capítulo precedente, 

que fora instigado por seus chefes ao uso da gravata para completar seu vestuário social 

masculino. Sua fala é marcada pela ideia de reconhecimento de sua identidade e de sua 

expressão. Ao relatar que apenas os trabalhadores hierarquicamente sob sua supervisão na 

empresa estiveram resistentes a sua transexualidade, Mário pode ter deixado claro o 

gerenciamento da diversidade realizado pela empresa onde trabalha. Seus patrões têm estado, 

portanto, solícitos para que ele engendre uma posição de homem no ambiente de sua 

supervisão. Isso contribui para que o reconhecimento de sua identidade seja realizado e com 

isso a empresa de telemarketing pode ser conhecida informalmente por aceitar as diferenças 

de sexo e gênero. O que aumenta não só a proposição de funcionários ávidos e necessitados 

de renda fixa à procura de emprego, mas cria uma imagem positiva para a empresa que com 

isso nada perde em produção.  

Ao se deter acerca dos EUA e da Europa, Bourcier (2014) argumenta que o mercado 

não tem feito um tipo de guerra cultural. A ideia é assimilar o bom gay e o bom étnico e fazer 

guerra contra o pobre e contra os que são improdutivos. Parafraseando Bourcier, poderia ser 

dito que as políticas internas de empresas por não transfobia se tratam muito fortemente de 
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uma proteção para maximizar a produtividade das pessoas transexuais. Para a autora, a 

política de empresas se desenha como o afastamento de homofóbicos que é representado 

como desviante, desse modo, o mercado transmite a ideia de proteger o homossexual contra o 

desviante. No que se refere ao homem trans, protegê-los do desviante transfóbico 

improdutivo. Com isso, Bourcier (2014b) nos faz voltar à ideia de seguridade. No caso 

mostrado por Mário, se reconhece a identidade de gênero enquanto homem trans contra a 

improdutividade.  

 Se tratando de empregabilidade específica de pessoas transexuais, o intercurso da 

seguridade e produção apresentado por Bourcier (op. cit.) não encerra o âmbito de mercado e 

do sistema neoliberal. Não estou querendo desconsiderar a seguridade que visa a produção e a 

produção que visa o lucro do mercado, mas de coadunar a isso a (não) recepção de indivíduos 

trans (e aqui se inclua homens trans, travestis e mulheres trans) enquanto trabalhadores nos 

ditames da visibilidade dualista ou binária de homens e mulheres. Apesar de ter um caráter 

universalizante no entremeio neoliberal e de mercado, a discussão de Bourcier concentra-se 

em centros financeiros e populacionais de grandes metrópoles e a trabalhadores gays e 

lésbicas não trans. Homens e mulheres transexuais e travestis são muito menos empregados 

do que aqueles.  Diante da variabilidade entre países e regiões quanto a recepção, a demanda 

por mão-de-obra e a produção de trabalhadores marcados por desigualdades resultantes 

também de termos de gênero e sexo, o mercado ou as empresas que visam a produção 

lucrativa podem assumir diferentes posições quanto a homens trans.  

 Mário também começara na atual empresa onde trabalha a esconder os seios, isto é, os 

“intrusos” como os interlocutores consensualmente chamam. Mas não relata nenhuma 

resistência quanto a isso de seus chefes. Utilizava-se, portanto do binder, uma faixa pela qual 

suprime os “intrusos”, de modo a deixá-los imperceptíveis. Eles não figuram somente a 

representação máxima de ser mulher, passam a ser “corpos” estranhos. Durante todo o dia de 

trabalho e sempre que está fora de casa (ou, ainda, quando em casa com visitas), Mário faz 

uso desse método precário para apagar os intrusos de seu corpo enquanto não pode dispor 

economicamente de meios para uma mastectomia. Constantemente homens trans da pesquisa 

reclamam de dores e de dificuldades de respiração intensas com o uso do binder. Mário figura 

bem a questão: 

 

O binder ele é um... Eu acho que a pior coisa que se tem em ser trans é o 

binder, porque ele é uma coisa assim... Totalmente prejudicial e eu estudo 

sobre isso também [...] e eu vejo a fisioterapia respiratória e a gente sabe que 

tudo que comprime o tórax causa danos futuramente. Você tem a capacidade 
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respiratória reduzida. Fora as marcas de pressão que têm, as marcas de 

pressão do zipper que fica batendo. Depende do binder que você usa, mas 

tem gente que precisa usar todos os dias. Eu por exemplo, uso 13, 14 horas 

por dia, 15 horas por dia o zíper fica com pressão e o atrito do zíper sempre 

fere, então eu tenho uma pele muito ferida, então tenho que tá reversando, 

um dia eu uso de um lado, um dia eu uso do outro, no outro dia eu uso no 

meio. Às vezes, eu tenho que usar um esparadrapo ou alguma coisa porque 

de tanto que ele roça com o atrito ele fere a pele (Mário, em entrevista, ago. 

2015). 
 

Inclusive quando saímos juntos durante o carnaval, pude ajudar Mário a fechar o zíper 

do binder quando este se abriu em meio aos nossos pulos. Noutra ocasião quando estávamos 

em sua casa, Francisco, Jorge, ele e eu, pude observar os modos como podem confeccioná-lo. 

Quanto menor forem os “intrusos”, mais fáceis e mais baratos são de suprimi-los. De fato, os 

métodos e os materiais são variados, mas os mais utilizados pelos interlocutores são os mais 

baratos. Meu diário de campo descreve como aprendi a fazer um. 

 

Chegamos à casa de Mário, fica a algumas ruas da minha casa, embora ainda 

assim não moremos no mesmo bairro. Vínhamos de uma ação de ativismo 

no centro da cidade. Havíamos entregado a passantes camisinhas e 

lubrificantes, além temos distribuído panfletos sobre o dia da visibilidade 

trans. A casa de Mário estava bagunçada e brincávamos com ausência de 

arrumação do lugar. Me sentei em uma cadeira à mesa, enquanto Francisco 

ficava ao chão sob um colchão. Jorge até essa hora continuava em pé. Ele e 

Francisco expunham para Mário as faixas de elástico largo que tinham 

comprado numa loja de armarinhos. Compartilhavam nesse momento a 

quem iriam pedir para costurar as faixas (Caderno de campo, jan. 2015).  

 

 

As técnicas se misturam e é preferível a segurança de esconder os intrusos ao conforto. 

Continuo.  

 

Todos os materiais não eram muito caros comprados juntos, podem se referir 

a um zíper, um tamanho considerável de elástico cuja largura fosse 

suficiente para cobrir horizontal e verticalmente com os intrusos específicos, 

e linha de costura. Alguns deles não usavam zíper, mas Mário sim. O zíper 

deixava o binder ainda mais desconfortável, seu atrito na pele em 

movimento poderia causar marcas ou feridas, além de dor. Mas eram 

preferíveis devido à segurança que poderiam oferecer. Um binder sem zíper, 

costurado no encontro de suas pontas, poderiam descer ou subir e expor 

publicamente os intrusos, segundo Mário. Contudo, Benjamin que não 

estava presente já havia me mostrado que tem comprado faixas de ataduras 

largas e envolvido os intrusos de modo a apertá-los ao máximo, fazendo com 

que “sumam” de vista (Caderno de campo, jan. 2015).  

 

 A confecção do binder é realizada geralmente por alguma amiga, parente ou costureira 

com uso de uma máquina de costura, seguindo as orientações dos interlocutores – ou até 
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mesmo por eles. Em seu emprego anterior ao qual trabalha atualmente, Mário ainda não havia 

se utilizado de mudanças corporais protéticas como é o binder. Isso acentuava sua dubiedade 

e o deixava ainda mais vulnerável a constrangimentos. Foi durante seu trabalho na empresa 

onde vendia serviço de Internet à rua que Mário mais marca como um período difícil de 

suportar o emprego, pois precisava abordar pessoas à porta de suas casas e não observava 

obter “respeito pela sua aparência masculina” num corpo lido ainda como de mulher. Ele pode 

suportar o uso do binder, mas não o de um ambiente que o abjete. 

 

Na [Empresa] eu não tive problema. Eu tinha problema, por exemplo.... A 

época da [Empresa] foi uma época onde eu estava com o pé assim na vida 

trans assim, porque foi a época que eu cortei meu cabelo, que eu comecei a 

usar roupas mais folgadas e tal. Eu tinha problema de me apresentar nas 

pessoas pra vender o produto. A minha dificuldade na verdade era essa. O 

trabalho em si, não. Mas pra vender o produto era uma dificuldade. [...]. [As 

pessoas] não conseguiam olhar pra mim numa forma que eu passasse 

respeito, e eu não passava credibilidade por ser assim... Pela minha condição 

(Mário, em entrevista, mar. 2015). 

 

 Pede, portanto demissão desse emprego e se aplica à seleção na empresa onde 

trabalha. Devido ao plano de saúde da empresa onde trabalha Mário, uma exceção dentre os 

interlocutores, pôde dar início a procura por médicos que pudessem lhe acompanhar no 

“tratamento” que ensejava para concretizar sua transição. O plano que Mário se utiliza é 

configurado por uma logística em que paga parte das despesas dos serviços de saúde – não é 

uma cobertura total da empresa. As consultas com psicólogo e endocrinologista, os exames 

laboratoriais e a própria compra da testosterona não poderiam ser financiados apenas com seu 

salário. Foi com o uso do plano de saúde que ele percorre um longo caminho até estabelecer 

relação com profissionais na saúde privada que concordem em acompanhá-lo em seu manejo 

corporal e, portanto, passar à efetivação de sua transição91. Sobre o uso do serviço de saúde 

privado e o SUS, ele me mostra que: 

 

Eu me sinto assim privilegiado de uma forma, porque o serviço privado, 

querendo ou não, atinge o que você pede. Você pode ir a oito, nove médicos, 

no décimo dá certo. Mas é mais difícil pros meninos que usam SUS, porque 

quando você chega no SUS.... E eu digo porque eu conheço muita gente que 

trabalha na área assim, que diz.... Você chega dizendo que é trans, e eles 

menosprezam aquilo ali. “Ah você não precisa de tratamento, tanta gente 

com câncer, num sei o que e você com uma modinha”, ou então, “você 

                                                           
91 Rejane Pinheiro et al. (2002) têm demonstrado que a maior parte dos usuários de planos de saúde no Brasil é 

caracterizada por homens heterossexuais chefes de família. 
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querendo ser homossexual”. Porque eles têm essa visão, né, não tem a visão 

que o cara é trans (Mário, em entrevista, mar. 2015). 

 

 Mário pontua que não sabe se há mais humanização ou mais interesse econômico no 

atendimento de saúde privada. Mas as trajetórias dos interlocutores demonstram que não há o 

mesmo controle no âmbito de consultas com médicos endocrinologista no setor privado e do 

público. Mas salienta que nem o serviço privado, nem o serviço de saúde pública 

principalmente, veem suas necessidades médicas. Ainda sobre o serviço privado em confronto 

com o setor público ele diz: 

 

Então eles não veem essa necessidade que a gente tem. Então eu acho que é 

muito mais difícil os meninos conhecerem um tratamento humano, né? Pelo 

SUS. Mas eu não sei, porque, eu não conheço ninguém que faça pelo SUS, 

assim. Mas promessas dizem que um Ambulatório TT está vindo aí, né? 

Então, vamos ver. Porque até mesmo no serviço privado, como eu disse, eu 

tive que passar por três endocrinologistas pra chegar a uma que dissesse, 

“ah, vou fazer”. E eu tô pagando por aquilo ali, e imagine quem é de graça, 

né? Eu tenho esse pensamento (Mário, em entrevista, mar. 2015). 

  

 As dificuldades de acessar médicos mesmo no ambiente privado foram algumas 

barreiras que fizeram Mário pensar em começar administração hormonal por conta própria. 

Para ele, os médicos mais jovens parecem entender melhor sobre a transexualidade e os mais 

velhos parecem não terem se “atualizado”, como ele me colocou. Ainda quando tem uma 

consulta com um psicólogo, em 15 minutos de atendimento teria sido chamado de “doido”. 

Decide então partir diretamente para médicos e não consultar psicólogos. Sobre a primeira 

consulta com uma médica endocrinologista, ele narra que: 

 

Então, foi desde o começo que eu tentei buscar o primeiro endócrino, e ela 

passou uma bateria de exames pra mim. Acho que uns 23 exames. Aí eu fui 

fazer esses exames e isso sem passar por psicólogo ou psiquiatra. Enfim, eu 

fui direto no endócrino. Aí ela passou os exames, eu fiz exames de sangue, 

hormonais, todos os exames, toda bateria de praxe pra começar a reposição 

hormonal. Só que na primeira consulta com ela eu percebi que ela não sabia 

o que estava fazendo. E, ela meio que, ela não entendia, me tratava no 

feminino, disse que eu não precisava disso. Enfim, foi totalmente antiética. 

Além disso, ela disse que eu precisava procurar um psiquiatra, porque “não 

era normal”. E, ela meio que insinuou que não queria que eu fosse cobaia 

dela, porque era a primeira pessoa que ela taria fazendo esse tipo de 

tratamento. Que ela não era especializada nisso, que eu deveria procurar 

alguém que tivesse especialização nisso. Enfim, foi bem complicada essa 

primeira consulta. Daí, dessa primeira consulta eu pensei em desistir e tomar 

por conta própria (Mário, em entrevista, mar. 2015). 
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 Mas não é o que ele acaba realizando, porque diz que “queria fazer as coisas certas”. 

Compartilhando médicos que já atenderam outros homens trans, Mário começa a conhecer 

outros profissionais e só apenas na terceira médica que conta ter alcançado um 

acompanhamento no qual se sentia confortável. Ele defende não se considerar “doente”, mas 

que tem procurado os médicos para conseguir transicionar de uma forma mais saudável e 

segura. Uma segunda médica teria restringido o acompanhamento endocrinológico se 

apresentasse um laudo psicológico, enquanto que a terceira receitou hormonização sem o 

psicólogo. É possível observar, portanto, que Mário consegue no mercado médico privado 

assistência para sua transição mesmo sem conseguir um Laudo que ateste sua transexualidade. 

Mas considera que apenas a implantação de um Ambulatório TT na cidade onde mora poderá 

lhe possibilitar um atendimento humanizado que atente às suas “necessidades” e 

particularidades de saúde, bem como que garanta a sua integridade advindo do 

reconhecimento da identidade de gênero e sexualidade que vivencia. 

 

Corpo produtivo, suporte familiar e um clínico geral 

 

 Mas quanto a homens trans que não estão no mercado de trabalho, não têm plano de 

saúde ou base familiar financeira que lhes possibilitem uma transição medicamente assistida? 

Francisco (22 anos) e Alberto (22 anos) narram que foi preciso trabalhar em alguma atividade 

informal disponível ou ter ajuda da família para que conseguissem ter algum 

acompanhamento médico. Alberto conseguira ocupações informais, Francisco não. Francisco, 

conta, inclusive, que foi devido a conhecer um médico clínico geral que atendia em um posto 

de saúde pública local, que consegue finalmente receitas de testosterona. 

 Após longos meses, como me narra sua trajetória em torno de uma transição 

medicamente assistida que não conseguira concretizar, Francisco, com o apoio de sua 

namorada, consegue ser consultado junto a um clínico geral. Não havia no atendimento 

nenhuma especificação quanto a sua transexualidade. O posto de saúde era público e ficava 

em uma cidade diferente da qual morava. Fora à consulta apenas para conseguir uma receita 

médica para comprar a testosterona, portanto, ainda nesse cenário, não teve um 

acompanhamento que conseguisse avaliar suas taxas hormonais e sanguíneas.  

 

De uma forma indireta não tem muito legal nisso não, de ter pegado a receita 

com ele porque ele não fez nenhum procedimento, um atendimento, não fez 

exame, não fez porra nenhuma. Ele simplesmente é amigo da minha cunhada 

[...] e ela falou com ele. “Oh, meu cunhado e tal e ele toma hormônio”, e 
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explicou. Aí ele falou, “ah, não vou dar bomba pra gay, não”. “Não, não é 

bomba, ele faz tratamento hormonal”, “Ah, então manda ele vir aqui” [...]. 

Eu fui lá [no posto de saúde], era tipo meio dia. [...]. Eu fui a última pessoa, 

fiquei lá esperando porque não ia entrar na frente de ninguém doente, né? 

[...]. Aí ele, “diga aí, num sei o que, tem alguma receita?”. Aí eu mostrei a 

receita a ele, e ele ficou só copiando a receita, e acabou-se (Francisco, em 

entrevista, set. 2015).  

 

 Francisco então pedira para o médico lhe dar mais de uma receita, mas ele pede que 

retorne um mês depois, já que o “remédio era complicado”. Mesmo diante desse cenário 

incerto, ele pontua a importância do acompanhamento médico, mas critica o modo como a 

saúde tem sido gerenciada para homens trans. 

 

Porque eu acho que esse sistema é muito cretino, que você é obrigado, 

obrigado a seguir esse sistema ou você não consegue nada. [...] O primeiro 

profissional que você precisa é um psicólogo, aí você chega no psicólogo e o 

cara não sabe nem lhe atender porque ele não tem nenhum semestre na sua 

graduação dele que foi voltado pra isso. Sendo que todo transexual que vai 

passar por uma hormonoterapia ou, enfim, pela transição toda, tem que 

passar pelo psicólogo. E é justo, acho muito massa, tem que passar mesmo, 

acho que todo mundo precisa de um psicólogo. 

 

 E continua. 

 
Você chega num consultório e o cara não sabe nem lhe tratar direito. Aí, 

então, eu acho muito falho esse sistema de ser obrigatório você passar dois 

anos [...]. Até porque é uma coisa pra ontem, que você não tem condições, 

por exemplo, se eu fosse me organizar pra pagar particular, porque a pública 

não presta eu fosse tentar um psicólogo particular... De onde eu ia tirar 

dinheiro pra passar dois anos pagando um psicólogo, entendeu? Então assim 

não tem como, pô, não tem como.  

 

 Não vê, portanto, grandes vantagens em acionar uma medicina e psicologia privadas 

por vias oficiais. A ausência de atendimento público, para Francisco, vem forçar que procure 

medidas extraoficiais ou “ilegais” para que inicie sua transição corporal.  

 

Tipo, o dinheiro que eu iria gastar com psicólogo e endocrinologista 

particular eu iria gastar com... eu gasto com testosterona, ou possivelmente 

pra juntar dinheiro pra fazer uma cirurgia [de mastectomia], por mais que 

fosse clandestinamente, que tem como. Você compra um laudo hoje em dia, 

R$300,00, pronto, simplesmente. Então assim hoje eu sei que é muito 

importante, é essencial você fazer um acompanhamento médico, mas se a 

gente no nosso direito de cidadão, por exemplo, de atendimento no SUS é 

negado, você faz assim mesmo.  

 

 E, conclui, mostrando é preferível se “arriscar a saúde” ao não ser acompanhamento 

oficialmente por um profissional médico, a “morrer por dentro”.  
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Ou você morre por dentro, de se foder, de não fazer uma hormonoterapia, de 

se sentir mal você mesmo. Ou você se mata através de uma coisa, que tipo... 

Você se arrisca, eu tomo por conta, mas eu sei que eu tô me arriscando 

(Francisco, em entrevista, set. 2015).  
  

A possibilidade de ter sérios problemas médicos não impede boa parte de homens 

trans interlocutores de iniciarem uma transição “por conta própria”. Embora seja valorizado 

“ir ao médico”, sua inacessibilidade pública e privada acaba colocando Francisco, por 

exemplo, numa posição que classifica como a correr “sérios riscos”. Portanto, poder se 

autofinanciar é uma maneira de garantir essa transição e muitos oscilam entre garantir uma 

renda que lhes possibilite “sobreviver” e uma que lhes possibilitem transicionar.  

 Francisco está desempregado e isso o tem impedido de acessar consultas médicas de 

fato. Narra ter tido experiências informais como vendedor e panfletista quando ainda não 

tinha efetivado a transição. Após isso não tem encontrado nenhuma empresa que concorde em 

lhe empregar. Vive, portanto, oportunidades bem diferentes das encontradas por Mário. Ele 

coloca, enquanto estamos outra vez à mesa de um bar, que não consegue nenhum emprego 

mesmo onde homens não trans com a mesma qualificação ocupam atividades remuneradas 

informais que ele poderia “muito bem” desempenhar. Pontua sua efetiva transição e sua baixa 

escolaridade como um dos empecilhos para que trabalhe. Sem ter finalizado o ensino médio 

por não mais “suportar” o ambiente escolar básico que lhe tratava como mulher, tem agora 

almejado entrar no ensino superior que considera mais “inclusivo”. Teria vivenciado o que 

Berenice Bento (2011b) chama de heteroterrorismo que lhe causou a expulsão escolar.  

 

Comecei na escola até na ocasião que eu me evadi da escola, né, que eu pedi 

o meu nome social e me negaram isso e como eu não tinha empoderamento 

suficiente, não tinha argumento, não tinha nada eu simplesmente abaixei a 

cabeça e “tudo bem”. Então era um terror pra mim e eu saí da escola e ai eu, 

enfim, na rua eu era Francisco e em casa eu era outra pessoa, outra pessoa 

não eu tinha outro nome (Francisco, em entrevista, mar. 2015). 

 

Com isso, Francisco mostra que não consegue estar tranquilo na procura por empregos 

porque não sabe o que irá encontrar diante de verem um homem transexual. Aliado à sua 

pouca formação educacional, ser homem trans lhe restringia oportunidades de trabalhar. 

 

Quando eu chegava num local pra uma entrevista ou alguma coisa assim eu 

ficava nervoso ao ponto de ficar me tremendo, entendeu? Porque qualquer 

olhar eu já julgava, já entendia como uma pessoa que estava praticamente 

me agredindo porque eu chegava lá e eu era a pessoa estranha do ambiente. 

Então eu tinha muito medo dessa coisa, então, esse tempo todinho eu tive a 
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oportunidade e de trabalhar que eu perdi (Francisco, em entrevista, fev. 

2015).  

 

 O que Francisco mostra ainda é que mesmo que a qualificação educacional não seja 

requerida para ocupar a vaga no emprego, ele não conseguia o trabalho porque seu corpo não 

condizia com o que mostrava ser. Ele expõe que as oportunidades de emprego são demarcadas 

socialmente para homens e mulheres específicos, que correspondam a compatibilidade 

esperada entre sexo, gênero e desejo. E mais do que isso, Francisco denuncia as conexões 

entre produção e gênero na gênese de um corpo produtivo:  

 

Assim, já surgiram várias oportunidades de emprego assim, por exemplo, 

tem um primo meu muito próximo que ele frequentava muito a minha casa 

[...], né? E, surgiu uma vaga de emprego que eu fiz muita questão de ir. Ele 

saiu desse emprego porque era muito frescurento “ah! Não quero mais 

porque fica no sol” e eu queria muito porque eu queria afirmar que eu era 

capaz de fazer aquilo, se eu não me engano era fazer cobertura com essas 

telhas, assim, entregando telha pro cara, levando o carro de mão, essas coisas 

(Francisco, em entrevista, fev. 2015). 

 

 Mas Francisco não teria conseguido nem que sua avó, que conhecia o empregador, e o 

próprio empregador, aceitassem sua aplicação para a atividade. Ele me diz: 

 

E ganhava um dinheiro bom e eu tava precisando muito de dinheiro e a 

minha avó queria que eu trabalhasse, mas eu falei pra ela que eu queria esse 

emprego. Que era pra ela falar com o cara lá, que era amigo da família. Ele 

quem tinha colocado o meu primo, ele era da minha idade e ninguém aceitou 

de forma alguma e eu insisti, insisti, insisti, mas ninguém quis deixar porque 

“ah! É trabalho de homem”, tá entendendo? Então isso me atingiu de forma 

gigantesca. 

 

 Além de precisar figurar como um corpo produtivo, os corpos de homens trans lidos 

como corpos de mulheres são impedidos ao trabalho que presumem atributos masculinos. 

André Oliveira (2015) já dissera que a assepsia de indivíduos transexuais “continua no 

mercado de trabalho”. Com efeito, a dificuldade de acessar atividades remuneradas nesse 

mercado relembra os “protocolos invisíveis” que colocam pessoas transexuais à margem, isto 

é, como o que pertence “não-dito” e ao “não-explicitado” que é difícil de negociar (BENTO, 

2006a). O empregador e a família de Francisco dificultaram para que trabalhasse nessa 

atividade com emprego de uso de força exposto ao sol, e conclui:  

 

Ele chamou o meu primo, o meu primo quis sair e eu quis ir, falei com a 

minha avó para falar com ele, falei com ele e tal. Só que ele falou “beleza, se 

surgir alguma coisa”. Só que ele, sabe?! A minha avó não queria porque era 
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coisa de homem “não, você não vai aguentar não”. Entendeu? (Francisco, em 

entrevista, fev. 2015). 

 

Sem trabalho que pudesse financiar sua transição, Francisco acaba por recorrer à 

própria família e, como me contou, por tratarem-se também de trabalhadores assalariados, 

suas possibilidades de efetivar a transição ocorriam somente por meio informal, longe da 

assistência médica. É o que faz ao confeccionar binders, comprando os materiais e pagando 

uma costureira de seu bairro para costurá-lo e tentar “conscientizar” sua família, avó e pai, 

principalmente, a observarem que ele é um homem transexual e, portanto, necessita de 

assistência. Tem encontrado na família um apoio emocional que conflui também em aporte 

econômico para que consiga comprar ésteres de testosterona no cenário informal sem receita 

médica (a isso voltarei no item seguinte). Mas salienta algumas limitações de seus familiares 

diante de sua transexualidade. 

 

Até hoje na minha casa a minha avó, os meus primos e tal, as minhas tias, 

ninguém, até mesmo o meu pai que me dá todo apoio e tal não me chama 

pelo o meu nome social. Me chama pelo meu nome do RG, se refere muito a 

mim no feminino e tal e tá no começo do processo pra eles entender, tipo, 

eles não entendem que eu sou trans, talvez eles não entendam direito o que é 

ser transexual que não está relacionado apenas a vestimenta, o 

comportamento, enfim e eu tô nisso ainda, trabalhando essa parte com eles, 

né? (Francisco, em entrevista, mar 2015). 

 

 Não se quer inferir aqui que Francisco detenha um suporte financeiro que lhe garanta 

uma transição de gênero sem maiores preocupações. O que estou querendo pontuar é que 

apesar de sua família ser constituída por trabalhadores que vendem sua força de trabalho, sem 

maiores propriedades ou rendas e sem “conhecerem” acerca da transexualidade como narra 

Francisco, há um “suporte” de seu pai e de sua avó para que transicione e para que haja um 

reconhecimento que tem diminuído com as situações vexatórias e humilhantes que vivenciara 

no âmbito familiar. Mesmo com procura constante, ele não tem conseguido vagas em 

empresas, principalmente por causa da sua inconformidade corporal e de gênero que lhe 

assepsia do mercado de trabalho e da escola, esbarrando em uma negação de sua capacidade 

produtiva. Essa ausência de acessos a meios econômicos autônomos, sem dissociar de outras 

variadas prerrogativas, tem reforçado a marginalidade social de homens trans com 

experiências próximas as de Francisco. 
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Corpos ocupados no setor de serviços 

 

 Com o auxílio de um remanejamento da Tabela 1, apresentada anteriormente sobre os 

interlocutores, é possível mostrar de maneira simples que eles comumente têm ocupado 

atividades no setor de serviços. Com a exceção de Vitor, todos os outros interlocutores fazem 

uso de binders para esconder os “intrusos”. As descrições com ou sem acompanhamento de 

médicos ou psicólogos referem-se a já terem tido ou a terem atualmente uma transição 

medicamente assistida. O uso da categoria nativa “pré-T.” alude ao não uso atual da 

hormonização92. No início da pesquisa, boa parte dos interlocutores ainda figurava como pré-

T. Ela é reiterada para mostrar também que a administração de testosterona sintética não 

define um homem trans, mas apenas demonstra diferentes processos ou escolhas de transição.  

 

Tabela 2 – Histórico de ocupação e transição 

 

Nome Idade Hormonização 
Médico e 

psicológico 
Ocupação atual 

Ocupações 

anteriores 

Transfobia no 

Trabalho 

Benjamin 18 Sim Nenhum 
Operador de 

Telemarketing (CLT) 

Jovem aprendiz Aux. 

Administrativo. 
Sim 

Dom 

Pedro 
18 Sim Nenhum Estudante universitário - - 

André 18 Pré-T Psicólogo 
Instrutor em Academia 

de Ginástica (informal) 
Estudante Univ. - 

Vitor 19 Pré-T Nenhum Estudante universitário - - 

Jorge 20 Sim Nenhum 
Org. de Eventos 

(autônomo) 
- Sim 

Gustavo 20 Sim Nenhum 
Feirante e Estudante 

universitário 
- Não 

Mário 21 Sim Endócrino 
Supervisor em 

Telemarketing (CLT) 

Operador de 

Telemarketing; 

Vendedor. (CLT e 

informal) 

Sim 

Francisco 22 Sim Nenhum Desempregado Vendedor (informal) Sim 

Alberto 22 Sim Ambos Estudante universitário Serviços informais Não 

Odilon 25 Sim Nenhum Desempregado 
Vendedor; Recep. em 

Boate (informal) 
Sim 

Erik 25 Sim Ambos 
Estudante pré-

Vestibular 

Vendedor de Loja 

(informal) 
Sim 

Pedro 25 Sim Ambos 
Vendedor de Loja 

(CLT) 

Vendedor de Loja 

(CLT), Estacionador 

de carros (informal) 

Sim 

Joaquim 27 Sim Ambos 

Vendedor de Loja 

(Informal, loja da 

família) 

- Não 

Emanuel 28 Sim Ambos Desempregado 
Professor; Vendedor 

(informal) 
Sim 

 

 Ocupando postos como “operador de telemarketing” ou “estacionador de carros” e 

“vendedor” com contato direto com clientes, a importância do caráter de ser “passável” como 

                                                           
92 Irei me deter em seguida a respeito. 
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não trans pode variar. Pedro, que também me narra ter trabalhado como “estacionador de 

carros”, diz que à época não se vestia “totalmente” de maneira masculina, o que se aliava a 

pouca apresentação corpórea de homem por não administrar hormônios. O que indica que se 

não reclamasse uma identidade de homem trans, possibilidades de emprego poderiam ser 

abertas. “Trabalhava muito e ganhava uma miséria”, diz. Benjamin também tentara trabalhar 

em uma farmácia mas narra um contínuo vexame que não conseguia suportar até pedir 

demissão. Conta, inclusive, que nunca recebera nenhum centavo pelo tempo que lá trabalhara. 

Mesmo quando conseguem entrar no setor terciário, Pedro e outros interlocutores com pouca 

formação se encontram sob um drama: por mais que deem prosseguimento com a transição, 

não ter modificado o prenome e o sexo/gênero no registro civil dificulta postos de trabalho, 

bem pagos ou não. O que não implica dizer que mesmo com essas mudanças legais o vexame 

no ambiente de trabalho seja evitado quando se conhece a transexualidade do trabalhador. 

Se fôssemos recorrer a teoria marxista para explicar o caráter de exploração visto 

como notadamente intrínseco a sociedade capitalista, reinaria ainda uma polêmica sobre quais 

trabalhos geram produtividade e quais trabalhadores são explorados. Sadi dal Rosso (2014) 

apresenta, no entanto, alternativas para que repensemos a questão. Segundo o autor, uma vez 

que o setor de serviços não é visto unanimemente como um setor que produza mercadorias ele 

é recorrentemente preso na indefinição da geração de valor. Já que seria o valor um “produto” 

do trabalho fabril excedente não pago ao trabalhador (mais-valia), não teríamos conquanto 

explorados aqueles que trabalham no chamado comumente setor “terciário”. Contudo, Dal 

Rosso argumenta que há produção além de circulação de mercadorias em empregos desse 

tipo. 

 

Serviços produzem mercadorias, valor e mais-valia quando estiverem 

presentes as condições de serem executados por trabalho assalariado 

contratado, com o fim de realizar ganhos e se, por meio do trabalho, houver 

produção e circulação de mercadoria de tal modo que o valor se realize, 

resultando em mais-valia que pode ser apropriada pelos contratadores ou por 

outras agências do capital (DAL ROSSO, 2014, p. 23). 

 

Com isso, pode-se ver a manutenção de postos de trabalhos mal remunerados, 

principalmente no entrecruzamento de maneira acentuada junto a indivíduos transexuais que 

vivenciam um drama de não existência com as normas de gênero. Se, segundo Rubin (apud 

DAL ROSSO, 2014, p. 85) o “[...] valor 1) é uma relação social entre pessoas, 2) que assume 

uma forma material e 3) está relacionado ao processo de produção”, que interesse ter-se-ia na 

empregabilidade de sujeitos reconhecidos socialmente como pessoas incompletas, doentes ou 

até mesmo “não-pessoas”? Nessa relação de valor, indivíduos que sejam reconhecidos 
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publicamente como gays, lésbicas, travestis, mulheres e homens trans ficam-lhes a 

possibilidade sempre parcial de inserção ao se conseguir entrar em um circuito de corpos 

produtivos que configura a relação social do trabalho. Seja trocando seu trabalho por dinheiro 

como dinheiro, ou gerando dinheiro como capital, estes sujeitos ao se desvirtuarem da 

“passabilidade”, quebram com o interesse econômico de fomento tanto na circulação de 

mercadorias como de acúmulo de capital.  

Segundo Dal Rosso (2014) a noção de valor que acumula o capital está fortemente 

ligada a produção por trabalhadores de mercadorias materiais, tomada por Marx e Engels 

(1993) como a menor unidade de capital. Entretanto, Gorz (apud DAL ROSSO, 2014) 

concebe a produção de uma imaterialidade como caráter de mercadorias em circulação 

(notadamente no setor de serviços). Segundo o autor, a imaterialidade nesse cenário concerne 

à produção de subjetividade. Se o corpo-homem correspondente a equação social “pênis-

homem-masculinidade-pai” (BENTO, 2013b) apresenta-se como o ideal no âmbito econômico 

do trabalho, sua não-conformação configura-se em drama para o trabalhador e em demanda 

de corpo produtivo não-assistida para o mercado de trabalho.  

 Diante desse cenário de reforço de estratificação social de homens trans (e também de 

gays, lésbicas, travestis e mulheres trans, cada um à sua maneira) que não condizem com a 

aparência não trans e heterossexual, haveria alguma forma de maior proximidade entre 

homens trans trabalhadores com homens não trans de igualmente ocupação? Enquanto 

pessoas não trans podem, outrossim, estar em posições estratificadas para baixo e isso 

envolver uma série de questões igualmente sérias e outras bem diferentes. Homens trans 

encaram ainda diante da necessidade do trabalho e da sua ausência pela assepsia que sofrem 

precarização ou demanda à conformação de um corpo produtivo, uma necessidade da 

transição de gênero que por não reunirem meios econômicos para sua efetivação são mais 

uma vez vilipendiados em suas subjetividades e corpos irreconhecíveis às normas de gênero.    

 Com efeito, a seguir cabe a descrição e um exame das dinâmicas e dos caminhos 

construídos para acessarem de maneira mais radical a transição de gênero, a saber, a 

administração de hormonas notórios enquanto masculinos, a testosterona. Como veremos 

adiante, sejam enquanto “passaporte para a felicidade”, como diria Pedro, a “primeira 

preocupação para não ser confundido com mulher”, como Francisco já expressou, ou, ainda, 

como aquilo através do qual se utiliza “para vivenciar o corpo da maneira que eu quero”, nas 

palavras de Alberto, a testosterona envolve um mercado, repertórios básicos, técnicas, 
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métodos, relações sociais, materialidades e significados que marcam as vidas de homens trans 

de diferentes origens e ocupações. 

 

4.2. “Vivenciar o corpo”: tropos e práticas de testosteronas 

 

 Michel Foucault (1988) demonstrou como e por meio de quais práticas um longo 

período histórico constituiu o dispositivo da sexualidade, mais propriamente, um conjunto de 

saberes disciplinares que não simplesmente controlaram os corpos, mas os tornaram possíveis 

no modo como são. Para o autor o controle não é apenas negativo, mas tira sua força de seu 

âmbito positivo. Marcel Mauss (2003b) muitos anos antes indicava como o corpo era tornado 

possível por meio de práticas que dele resultavam e que por ele se faziam. Desse modo, as 

materialidades corporais são apreensíveis através das práticas que as utilizam como 

instrumento de atos ou performances ou, como nas acepções dos interlocutores dessa pesquisa 

tratam-se de práticas que agem e que criam, que fazem emergir do corpo para ele mesmo o 

homem que realmente se é. Por mais que hormônios sintéticos tenham se constituído pela 

medicina, como fármacos aplicáveis às experiências de homens trans, eles não tratam 

simplesmente de masculinidades, mas são objetos de resistência.  

É possível identificar que a separação entre mente e corpo é constantemente acionada 

pelos homens trans quando argumentam que não é o corpo que define se alguém é homem ou 

mulher e que o “gênero está dentro de si mesmo”. Entretanto, há uma fresta no postulado 

cartesiano93 quando narram que suas trajetórias de transição corporal não se tratam de 

transformarem uma mulher biológica em um homem socialmente construído, mas o de fazer 

emergir por um conjunto de manejos corporais “o” homem já que são tão biológicos quanto 

os demais e não feitos de papel. Essa narrativa explicativa, portanto, mostra como teorias de 

socialização e da “natureza” do corpo e do gênero não são muito distantes quando se assume 

o caráter de “início” e a força intransponível que ambas ensejam. Os usos de ésteres de 

testosterona (T.) figuram dentro de uma vida medicalizada por saberes disciplinares, mas eles 

podem assumir fissuras desse biopoder (FOUCAULT, 1988). 

Diante da popularidade da noção de transexualidade, do crescimento do ativismo trans 

e da facilidade de acesso a informações sobre transições, poderia ser dito que suas 

experiências têm ganhado novas proporções que não se encerram no âmbito do diagnóstico 

oficial. Testosterona pode ser administrada livremente sem controle médico ou se pode 

                                                           
93 Para uma crítica da separação cartesiana mente/corpo, cf. Margaret Lock e Nancy Scheper-Hughes (1987). 
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procurar um médico na rede privada de saúde até encontrar algum que lhe forneça apenas a 

receita, pode-se ainda comprar os receituários na Internet, ampolas do hormônio masculino na 

academia de ginástica ou entre amigos. Isso não quer dizer que homens trans não encarem 

efeitos que os ponham em risco à saúde e, os já citados “protocolos invisíveis” que os 

lembram de sua “condição de diferente” (BENTO, 2006a). Mas que poderíamos vê-los como já 

tendo saído das paredes do hospital e como atuantes a cada passo que dão em direção a 

hormonização e a afirmação de ser homem. 

 

Testosterona: um remédio? 

 

 A “terapia hormonal” é classificada como uma intervenção médica pelas “Normas de 

atenção à saúde das pessoas trans e com variabilidade de gênero” (7ª versão), da Associação 

Mundial Profissional para a Saúde Transgênero (WPAHT, na sigla em inglês)94. Ela é 

definida95, segundo essas Normas, como um processo que “consiste na administração de 

agentes endócrinos exógenos para induzir mudanças de masculinização ou feminilização” 

(WPAHT, 2012, p. 37). Esse conjunto de procedimentos parte da patologização da 

transexualidade como uma “disforia de gênero”, aplicável, portanto apenas a pessoas assim 

classificadas como disfóricas. 

 Para que o dito paciente possa acessar oficialmente a aplicação de hormonas é 

padronizado pela WAPHT que ele seja autorizado por um profissional de saúde psicológica 

que ateste sua disforia, além de seguir os critérios, tais como: a) “capacidade para tomar uma 

decisão com pleno conhecimento e para consentir para o tratamento”, b) “maioridade em um 

determinado país” (já que o manual prevê um tratamento diferenciado para adolescentes), c) 

Consentimento Informado, e c) controle de problemas de saúde física ou mental, caso estejam 

presentes (o que na prática significa ausência de acesso caso seja verificado problemas desse 

tipo até sua resolução) (WPATH, 2012, p. 38). Característica de suas versões mais recentes, o 

manual também prevê fornecimento de hormônios a pessoas que não cumpram todos esses 

critérios, mas que já tenham iniciado de forma “ilícita” a hormonização (visando seu 

                                                           
94 Antiga Associação Internacional Harry Benjamin de Disforia de Gênero, foi criada e orientada pelas teses 

psicanalíticas do sexólogo Harry Benjamin com seu guia de orientações para provimento da assistência em saúde 

para pessoas transexuais (BENTO, 2008). 
95 Manuais como da Associação Psiquiátrica Americana e da Organização Mundial da Saúde que também 

classificam a transexualidade como doença têm suas particularidades terapêuticas, mas por não dispor de espaço 

e de objetivos que abarquem suas descrições, me interesso em trazer exemplo de um tipo de alcance mundial. 



153 
 

 
 

monitoramento médico) e que tenham um histórico de uso hormonal prévio e de vivência no 

gênero considerado oposto comprovados.  

 Além disso, as Normas de Atenção diferenciam quatro tipos de terapia hormonal que 

se unem em um longo processo terapêutico. Primeiro se tem o “início da 

feminilização/masculinização hormonal”. Após dois anos de alcance “máximo” dos 

“benefícios” da masculinização/feminilização, passa-se a fase 2) “hormônios de manutenção 

antes das retiradas das gônadas”, etapa essa que visa a reavaliação médica para ajustar doses 

para os efeitos já corporificados. Posteriormente, seria dado lugar a chamada 3) “terapia 

hormonal depois da retirada das gônadas96”, que dura toda a vida da pessoa transexual. Nesse 

estágio da terapia, segundo WPATH argumenta o status da hormonização figura muito 

próximo de terapia hormonal de uma paciente não trans com hipogonadismo. Noutro tipo, se 

teria a “terapia ponte” (Bridging), aplicada pelo médico a pessoa trans que já tenha iniciado a 

administração de hormônios sem acompanhamento médico. Visa o período de um a seis 

meses, até que possa ser feito uma avaliação endocrinológica e psi (WPATH, 2012). Esse tipo 

de terapia hormonal não retira a patologização da transexualidade, apenas apresenta um tipo 

de atendimento de emergência. 

 Traduzido para 10 línguas, incluído croata e japonês, as “Normas de Atenção à saúde” 

da WPAHT têm tido uma forte influência mundial na construção de “tratamentos” para a 

saúde de pessoas trans em diversos países como o Brasil. No entanto, se poderia conjecturar, 

partindo das narrativas como as de Pedro (25 anos) na saúde pública já descrita, que talvez os 

protocolos oficiais de atendimento nacionais estejam mais próximos de versões mais 

enrijecidas do manual da WPATH e/ou mais semelhantes às indicações de manuais de outras 

organizações mundiais de saúde. Cabe, portanto, um exame comparativo entre as recentes 

portarias brasileiras e os manuais internacionais. No âmbito nacional, o tratamento para 

disforia de gênero compreende identificação do doente, tratamento psicológico, hormonal (pré 

e pós-op.) e cirúrgico além de acompanhamento pós-operatório (BRASIL, 2008). Contudo, 

diante dos recentes Ambulatórios pelo país é perceptível um alcance maior para as duas 

primeiras partes do processo em detrimento da dificuldade da dimensão cirúrgica. 

 Diante desse cenário patologizante, hormônios exógenos administrados por homens e 

mulheres transexuais se constituem em remédios. Sua aplicação, uma terapia. Não sozinhos, a 

testosterona (esteroide ou ésteres androgênicos) encontra aplicação posológica também entre 

homens não trans (idosos ou não) com insuficiência androgênica ou hipogonadismo 

                                                           
96 Gônadas são os testículos e os ovários, com função reprodutiva e de produção de esteroides sexuais 

(estrogênio e androgênio) (DICIONÁRIO AURÉLIO, 2004). 
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(andropausa) (cf. ABEM, 2004). Os primeiros casos de andropausa registrados na literatura 

médica datam de 1958, que levaram a se pensar as primeiras prescrições para tratamento com 

aplicação da testosterona para suprir essa ausência (BONACCORSI, 2001). O que lança luz 

sobre uma proximidade histórica com o registro dos primeiros casos de tratamento para 

“transexualismo” no final da década de 1950 (cf. HINES, 2010), indicando, portanto, como a 

aplicação de hormônio exógeno pode corresponder a um cenário amplo que empreende uma 

indústria farmacológica na qual também se apoiam as disposições da patologia da 

transexualidade. De um lado ou de outro, hormônios androgênicos sintéticos são apresentados 

como parte da uma medida corretora do sistema endócrino.  

 Em Portaria n. 344 de 1998, a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 

Saúde aprovaria o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a 

controle especial (BRASIL, 1998). Nesse Regulamento Técnico já se regia como medicamento 

com controle especial a testosterona em suas sínteses de metiltestosterona, fluoximesterona e 

fluoximetiltestosterona, classificadas na Lista C5 de Anabolizantes. Além da venda ao 

consumidor direto requerer que se apresente uma Receita de Controle Especial em duas vias 

(sendo uma carbonada). A Farmácia é obrigada a arquivar por um período de cinco anos todas 

as “1ª Via - Retenção da Farmácia ou Drogaria” apresentadas pelo comprador – no resguardo 

de um repasse futuro para a Vigilância Sanitária. Controlava-se e fiscalizava-se o comércio, 

produção, manipulação e usos. Nenhuma caixa dessas testosteronas entraria ou sairia da 

farmácia sem um controle que é repassado ao Ministério da Saúde. 

 Enquanto anabolizantes, as formas de testosterona reguladas pela Portaria n. 

344/98/MS não são utilizadas pelos homens trans interlocutores, portanto, não tenho 

referências sobre a atuação desses hormônios esteroides a partir dos objetivos de 

masculinização corporais na experiência transexual. Elas são comumente utilizadas em 

pacientes com andropausa ou câncer de mama e em praticantes de musculação.  

 Como se pode ver, a Portaria de 1998 do Ministério da Saúde não controlou outras 

formas de testosterona, o que deixava em aberto todo um comércio sem uso de receita 

obrigatória. Dois anos depois, em 27 de abril de 2000, o então Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso sancionava a lei federal n. 9.965 e se passava a regular com ainda 

mais rigor todos os tipos de testosterona em circulação no Brasil97. O primeiro artigo nos 

estabelece que: 

                                                           
97 O que poderia ser algo novo, trata-se de uma prática antiga de controle de substâncias. Segundo Beatriz 

Preciado (2008), com a Inquisição houve uma condenação dos cultivadores, coletores, administradores ou 

negociadores de preparos de substâncias retiradas de plantas. Passava na perseguição católica a considerar 
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Art. 1º. A dispensação ou a venda de medicamentos do grupo terapêutico dos 

esteróides ou peptídeos anabolizantes para uso humano estarão restritas à 

apresentação e retenção, pela farmácia ou drogaria, da cópia carbonada de 

receita emitida por médico ou dentista devidamente registrados nos 

respectivos conselhos profissionais. 

 

 O descumprimento da lei brasileira para fármacos de testosterona passa a caber as 

penas de multa, retenção da mercadoria restante e até mesmo fechamento da farmácia. Sobre 

as receitas, se fechavam totalmente as brechas da Portaria de 1998. 

 

Parágrafo único. A receita de que trata este artigo deverá conter a 

identificação do profissional, o número de registro no respectivo conselho 

profissional (CRM ou CRO), o número do Cadastro da Pessoa Física (CPF), 

o endereço e telefone profissionais, além do nome, do endereço do paciente 

e do número do Código Internacional de Doenças (CID), devendo a mesma 

ficar retida no estabelecimento farmacêutico por cinco anos. 

 

A lei de 2000 toca diretamente nas vidas de homens trans. Além do controle que a 

legislação passava a figurar, o novo formato da receita maximiza a obrigatoriedade da atuação 

da endocrinologia e da psicologia no diagnóstico e no tratamento da “disforia de gênero”. 

Como pode-se ver, além das informações usuais do médico, o foco recai ainda mais sobre o 

indivíduo doente: nome completo, endereço e CID98 passam a ser figuras de destaque que 

informam a pessoa transexual que ela está marcada e identificada como tal. Além disso, a 

validade da receita gera um complicador a mais no acesso ao hormônio, 30 dias expiráveis, 

como um psicotrópico.  

Quando participei de um primeiro encontro entre homens e mulheres trans, organizado 

por uma mulher trans da minha cidade. Parcialmente, o objetivo da reunião era fazer com que 

reuníssemos homens trans de diferentes cidades do Estado para que eu pudesse apresentar 

minha pesquisa, e também para que eles pudessem conhecer um ao outro para socializarem 

suas experiências. Um dos tópicos fortemente debatidos era a hormonização. Às mulheres 

trans e travestis a atual não regulação de venda de anticoncepcionais facilita relativamente 

suas hormonizações. O que não é o mesmo de homens trans, que com o controle médico-

legal, fica à alternativa de compras de receitas ou de ampolas de testosterona duvidosas num 

                                                                                                                                                                                     
bruxos, alquimistas e parteiras como hereges ou desviantes satânicos. Inicia-se com isso uma criminalização de 

práticas de uso e administração de plantas ligadas a intoxicação voluntária e de privatização de vegetais. 

Preciado argumenta que houve, portanto, uma perseguição contra saberes populares e tradicionais, 

principalmente ligados a mulher. 
98 É interessante notar que em 29 de setembro de 2014, o CFM se manifesta contra a Lei 9.965 para que seja 

declarada inconstitucional por expor o CID na receita, considerando, portanto, violação da intimidade da vida do 

paciente, do sigilo médico e da não necessidade legal para tanto (Cf. SEJUR, CFM, 2014). 
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mercado incerto. Quando eu conheci Francisco (22 anos) estávamos na reunião. Ele ainda era 

“pré-T.”. Suas dificuldades à época para iniciar a hormonização não diziam respeito a não ter 

receitas, mas porque me descrevia haver uma grande escassez da testosterona conhecida como 

Durateston no mercado fármaco do seu estado. Descrevi nossa conversa no meu diário de 

campo: 

Francisco me falou que está encontrando dificuldades para comprar 

testosterona e iniciar sua hormonização, mesmo tendo duas receitas médicas 

conseguidas com um amigo. Ou seja, ele tenta acessar a T. pelo mercado 

legal (ao menos parcialmente), mas as farmácias têm pouca oferta, segundo 

Francisco me informou. Há quase nada de estoque, e a venda é restrita a 

receitas com datas para a própria compra. Esta é outra preocupação. Ele tem 

uma receita com data para o dia 27 deste mês, ele teme já ter acabado o 

estoque até lá. [...]. Conforme ainda me fala, não só ele vem encontrando 

essa dificuldade de comprar mesmo com receita, mas outros homens trans 

seus amigos em variados estados também relatam o mesmo (Caderno de 

campo, out. 2014). 

 

 André Oliveira (2015) em sua pesquisa também observou essa preocupação de seus 

interlocutores acerca da ausência de alguns tipos de testosterona no mercado no final de 2014. 

O autor aponta ainda que eram as testosteronas mais baratas que estiveram em falta, e 

questiona um possível interesse dos laboratórios em vender os ésteres mais caros. Oliveira 

sugere ainda que visitemos tabelas de preços ao consumidor de medicamentos publicadas pela 

ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária), para que vejamos seus preços por mês.  

 Está presente ainda na Lei n. 9.965/00, na Portaria n. 344/98/MS e no Regulamento 

Técnico uma ideia de segurança própria à salvaguarda de uma população através de uma arte 

de governar. Isto é, a ideia de “governamentalidade” de Michel Foucault (2012) que não se 

fixa simplesmente como o biopoder colocado em ação pelo Estado, mas de um tripé 

“soberania-disciplina-gestão”. A saúde, portanto, é um elemento central na gestão da 

população (e na criação de sua ideia), e a legislação brasileira também encontra nela um modo 

de regulação. Foucault (op. cit., p. 426) mostra esse tipo de gestão e seu fim se dá para 

argumentar que é o interesse individual e o interesse geral que “constituem o alvo e o 

instrumento fundamental do governo da população”. 

 

Pois qual pode ser o objetivo do governo? Não certamente governar, mas 

melhorar a sorte da população, aumentar sua riqueza, sua duração de vida, 

sua saúde etc. [...] A população aparece, portanto, mais como fim e 

instrumento do governo que como força do soberano; a população aparece 

como sujeito de necessidades, de aspirações, mas também como objeto nas 

mãos do governo; como consciente, ante o governo, daquilo que ela quer e 

inconsciente em relação àquilo que se quer que ela faça (FOUCAULT, 2012, 

p. 425-6). 
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O autor demonstra que vivemos na era da governamentalidade desde o século XVIII. 

Como dispositivo de segurança do consumo de hormônios androgênicos, o governo brasileiro 

anuncia a publicização da doença (exposição do CID na receita) como gestão dos doentes. 

Diante desse cenário patologizante a testosterona é transformada em remédio, confirmada por 

um controle de seu comércio e de sua prescrição. Com efeito, os interlocutores são obrigados 

a estabelecerem relação com a noção de “medicamento”, que enquanto tal se refere para a 

Farmacologia a um “produto fármaco” aplicado a “finalidade profilática, curativa, paliativa ou 

para fins de diagnóstico” (Portaria n. 344/98/MS). Mas podem e criam quebras formando com 

isso interstícios no biopoder. As trajetórias que percorrem em direção a T. marcam a 

importância que dão a ela para as suas vidas, na construção de um conhecimento nativo sobre 

farmacologia e atuação hormonal.  

 

Ésteres de Testosterona entre o risco (ilegal) e o saudável (legal) 

 

 Os caminhos percorridos para se conseguir comprar a testosterona podem ser muito 

diferentes para cada um dos interlocutores. Conforme já demonstrei, os médicos da saúde 

privada são persuadidos com a explicação da transexualidade, para que haja o atendimento. O 

acesso também irá depender do tipo de síntese do hormônio, de sua disponibilidade e do seu 

valor comercial e do interesse do tempo desejado para fazer emergir o masculino. Por isso, é 

possível observar duas trajetórias gerais, uma “saudável” e a outra “arriscada”, como 

colocam. Comprar uma receita, ampolas sem certificado em um mercado paralelo, exige de 

homens trans um exame do risco que isso apresenta aos seus organismos e da construção das 

maneiras de geri-lo. 

 É recorrente que homens trans relatem terem iniciado ou ainda de manterem uma 

hormonização não assistida medicamente. Dom Pedro (18 anos) narra que tem administrado 

testosterona desde os 16 anos de idade por conta própria. “Assim, eu comecei tomando a 

testosterona só porque eu não consegui marcar [endocrinologista] de jeito nenhum” (Dom Pedro, em 

entrevista, dez. 2014).  

Apesar de muito recentemente tentar utilizar o serviço ambulatorial para travestis e 

transexuais de sua cidade, à época de nossa entrevista me relatara que o serviço estava no 

início e que tinha apenas comparecido a encontros informais para reunião de grupos. Durante 

nossa conversa estávamos no XII ENUDSG, já descrito no capítulo 1. Havia acabado de 

“tomar a T.” que tinha trazido consigo, o que o fazia reclamar de dores no glúteo local da 
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aplicação. Apenas em 2014 narra ter conseguido consultar um endocrinologista, no entanto, 

não havia comprado a testosterona receitada pelo médico porque não a encontrava nas 

farmácias. O que o leva a voltar ao “mercado ilegal”, como nomeia. 

 

A Dura [Durateston] saiu do mercado, a Durateston [e] a Deca99 está fora do 

mercado há um tempo já. Aí estou tomado ilegais. Durateston Landerlan 

[...]. Essa daí é do Paraguai (Dom Pedro, em entrevista, dez. 2014).  

 

Pergunto, então, como conseguiu comprar fora das farmácias. Ao que me explica o 

cenário comercial da testosterona: 

 

Foi um amigo trans que conhece uns caras que vende, aí. É o dobro do preço 

da farmácia, foi 20 reais. [...]. Eu não posso ficar sem e não chega nas 

farmácias. [...] Ele [o médico endocrinologista] dá a receita, só que como é 

que eu vou comprar se não tem o medicamento nas farmácias? [...]. Não tem, 

porque “Dura” [Durateston] saiu de linha e a demanda por Deca [Durabolin] 

aumentou assim. Aí acabou num instante, estão trabalhando assim, para 

repor os estoques, só que assim já fazem mais de 4 meses que está em falta 

no estoque. 

 

 Deixava claro que recorreu ao que chama de mercado ilegal porque: 
 

Não, eu comprava nas farmácias só que eu só tomei ilegal uma vez que foi 

essa vez agora, mas eu passei três meses sem tomar ai eu “Bicha! Eu não 

vou passar esse tempo todo sem tomar não”, aí comprei ilegal mesmo (Dom 

Pedro, em entrevista, dez. 2014). 

 

 A “Durateston Landerlan” a que Dom Pedro se refere é a testosterona Duratestonland 

fabricada pelo laboratório paraguaio Landerlan. Esta síntese androgênica tem sido alvo de 

crescentes falsificações, o que acompanhada do epíteto “do Paraguai” entre brasileiros faz 

aumentar uma imagem de risco e falsidade da marca. Dom Pedro não a comprou direto de 

uma farmácia no Paraguai ou no Brasil, mas de um vendedor indicado por um amigo, o que 

não assegurava sua autenticidade. Ela contém 1 ml testosteronas sintetizadas, onde os 

princípios ativos são: decanoato (100mg), fenilpropionato (60mg), isocaproato (60mg) e 

propionato (30mg). Portanto, figura 176mg de testosterona dos 250mg/ml que uma ampola de 

Duratestoland100 apresenta. O que é uma grande quantidade do hormonal por aplicação. Os 

outros miligramas são compostos de óleo de amendoim e álcool benzílico. Essa combinação 

dá ao hormônio uma eficácia mais rápida no surgimento de caracteres masculinos, “é mais 

agressiva”, como me reiteraram. Algumas vezes combinações de ésteres como essa são 

                                                           
99 Decaland ou Deca-Durabolin é um decanoato de nandrolona também relatado por Dom Pedro como um tipo 

de hormônio utilizado por homens trans. No entanto, nem ele nem nenhum dos outros interlocutores narraram 

utilizá-lo, portanto não me deterei sobre ele. Cf. Tabela 3 adiante. 
100 Cf. Bula. 
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preferíveis dada a urgência com que se pode demandar não ser mais “confundido com 

mulher”. Mas uma quantidade como essa pode figurar o contrário do pretendido, como 

explicarei adiante.  

A testosterona é, portanto, o passo seguinte a “descoberta da transexualidade” na 

narrativa de todos os interlocutores. Francisco (22 anos) demonstra que,  
 

Bom, a testosterona.... É porque é assim, é a primeira coisa que a gente tem 

contato. É a primeira coisa que a gente quer saber quando a gente se 

identifica é em relação a hormonoterapia. É a primeira das primeiras coisas. 

[...]. Você fica fissurado, fixado, numa fixação da porra com essa coisa da 

testosterona. Porque assim, a gente fica temeroso, a gente se identifica e tá 

certo disso e tal. A gente não quer ser confundido com mulher, então a gente 

tem essa pressa gigante em ter feições masculinas, entendeu? (Francisco, em 

entrevista, set. 2015).   
 

 Além disso, Francisco mostra que a hormonização também é o primeiro assunto com o 

qual é questionado por outros homens trans que ainda não se hormonizaram (pré-T.). O 

binder ainda figura “uma coisa instantânea que você vai esconder os intrusos”, mas é a 

testosterona que passa a ser um sonho de vida, tanto pelos efeitos que espera como pela 

dificuldade de usá-la. Ele diz:  

 

A primeira coisa que a gente quer quando se identifica, a primeira coisa 

quando os meninos vieram falar comigo e “bom eu acho que sou trans e não 

sei o que”. Aí você tem uma conversa primordial sobre a pessoa, sobre a 

transexualidade e rapidamente o assunto muda para hormônio. É sempre 

assim, é uma regra, é a primeira coisa que você se interessa. A primeira coisa 

é binder que é uma coisa instantânea, que você vai esconder os intrusos, mas 

assim, começa a ser o sonho da sua vida você começar a usar testosterona 

(Francisco, em entrevista, set. 2015). 

 

 Segundo Preciado (2008), o uso de hormônios como forma de comunicação dentro do 

corpo seria uma técnica ligada a interlocução que é feita com a administração e os resultados 

visuais externos do uso de substâncias. O próprio indivíduo, para a autora, seria um 

transmissor de informação, pois ao ingerir a testosterona (ou estrogênio) ele comunicaria ao 

seu corpo uma informação que o modificará. O resultado dessa administração seria então 

estabelecido socialmente enquanto correto ao gênero. 

 Nesse sentido, Preciado radicaliza o uso de fármacos como constituição social do 

gênero, ela não considera as performances de gênero. Mas o próprio processo pelo qual 

substâncias como a testosterona passam de moléculas para serem medicamentos de “silêncio 

biológico para entidades políticas”, não conformam sozinhas o que chama de introdução 

deliberada de protocolos de realidades aos sujeitos. É preciso considerar a ação dos fármacos, 
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mas como tecnicamente construídos em suas aplicações, e como acompanham performances e 

o status de importância com que atuam simbolicamente. O que não dá ao sistema 

farmacopornográfico a independência que a autora determina.  

 Dom Pedro (18 anos) aplica com o uso de uma seringa injetável geralmente na região 

do glúteo e sempre pede assistência a algum amigo para a administração. Mas lembra que a 

aplicação pode ser em “qualquer músculo grande”. Ele marca que dói e por isso nunca 

aplicara sozinho. Apesar dos outros interlocutores seguirem ciclos de aplicação definidos de 

15 ou 21 dias, ele relata usar por volta de 15 dias a depender de sua “disposição”.  

Depende muito quando eu estou me sentindo muito disposto eu tomo com 15 

mesmo. Eu não sei, eu nunca sei. É do jeito que eu achar melhor (Dom 

Pedro, em entrevista, dez. 2014). 

 

 Francisco (22 anos), por outro lado, recorreu a diferentes técnicas e a diferentes 

formas de adquirir a testosterona, oscilando entre conceitos de “legal” e de “ilegal”. Essas 

noções de (i)legalidade não respondem a uma presença de regulação com força legislativa do 

uso de testosterona simplesmente, mas dizem respeito ao acesso “com acompanhamento” e 

“sem acompanhamento” médico. Isto é, uma “transição medicamente assistida” é “legal” (no 

sentido de legalidade) porque há uma supervisão médica com prescrição de receita precedida 

de exames laboratoriais, e não porque há uma lei que a determina. O contrário disso, o uso 

sem verificação de taxas hormonais e sanguíneas por um médico configura um risco. O que 

associa a prática legal a “tratamento saudável” e prática “ilegal” de aquisição da testosterona 

aliada a riscos de autoadministração (não saudável) que podem gerar complicações nas taxas 

sanguíneas.  

Mário, que iniciou sua transição corporal com supervisão de uma endocrinologista, 

descrevera que após três meses de uso foi detectado com alto teor de testosterona no sangue, o 

que sua médica lhe dissera se chamar “homoconcentração”. Ou seja, a aplicação de 

androgênio em grande quantidade não obteve a ação esperada de produzir mudanças corporais 

e foi se armazenando nas vias sanguíneas. Isso poderia causar infarto, segundo a médica que 

atendera Mário. Por isso, ela lhe acaba por receitar um ciclo de maior duração, antes aplicava 

a cada 15 dias, agora passa a ser a cada 21 dias. Como pode ser percebido, o 

acompanhamento médico é altamente valorizado entre os interlocutores a ponto de esses 

relatos serem a confirmação do risco que pode ser assumido com a autoadministração de 

Testosterona. Isso, no entanto, não os restringe a percorrer caminhos fora do protocolo oficial. 

Uma das primeiras experiências de compra direta da testosterona de Francisco foi a compra 
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de uma ampola de 10ml junto a um vendedor avulso que costumava vender esteroides para 

praticantes de musculação.  

 

Eu juntei 150,00 reais, paguei de uma vez e fiquei super feliz, trouxe pra 

casa um bujãozinho assim de 10ml. Eu falei: “não, eu vou ficar tranquilo 

durante alguns meses, porque são 10ml e eu vou tomar um a cada 15 dias. 

Então, vai ser dia pra caramba. Aí, tá bom”. Só que quando eu cheguei em 

casa que fui olhar, não era cipionato, ele me deu uma lá que achava que 

devia e pronto. Eu ia tentar devolver e ele sumiu (Francisco, em entrevista, 

se. 2015). 

 

 Francisco não se lembrava do composto sintético exato dos 10ml que comprara errado, 

mas sua narrativa demonstra um outro risco além da administração de uma substância que 

pode não ser a testosterona. Ele não conseguiu reaver o dinheiro de volta com o vendedor e o 

que poderia ter sido efetivado foi gasto sem nenhum retorno hormonal. Depois de algum 

tempo, no entanto, ele consegue vender o anabolizante para um praticante de musculação. A 

primeira testosterona que chega a usar é a Durateston, produzida pelo laboratório Schering-

Plough. Contudo, narra que durante 5 meses que a utilizou não viu nenhum resultado 

masculinizante. Para ele, a Durateston era muito forte e estava se transformando em 

estrogênio ao invés de testosterona seu organismo. “Eu usei durante 5 meses, só que ela é 

tipo, 250mg em cada 1ml e é tipo, muita testosterona e eu não estava tendo um resultado 

bom”. 

 E explica porquê. 

 
Quando você toma muita testosterona a mais que seu organismo precisa, ele 

não consegue absorver toda a testosterona e o resto que ele não consegue 

filtrar ele transforma em estrogênio. Eu acho que é estrogênio que é o 

hormônio feminino. Aí, transforma em hormônio feminino, ou seja, às vezes, 

você tá tomando muito hormônio feminino naquela ânsia e tal em pouco 

tempo. Eu já vi menino que tomava de 10 em 10 dias e provavelmente não 

estava tendo um efeito bom, e provavelmente estava tendo um efeito 

contrário com mais seios, com mais curvas e tal (Francisco, em entrevista, 

set. 2015). 

 

 Lhe pergunto nesse momento se ter calma é a chave para uma “boa” hormonização. 

Ao que me responde categórico. 

 

Na verdade, a chave é você ter um acompanhamento médico. É você ir ao 

endócrino e vai ver as suas taxas, vai ver como é diferente, para ver como é 

que é o seu organismo, porque tem organismo que precisa tomar de 7 em 7 

dias. Entendeu? Então, não tem como tomar em pouco tempo. É muito 

relativo e vai de cada corpo mesmo (Francisco, em entrevista, set. 2015). 

 

A Durateston primeiro utilizada por Francisco é muito semelhante a Duratestonland 
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utilizada por Dom Pedro. Na fabricada no Brasil, se unem também propionato (30mg), 

isocaproato (60mg), decanoato (100mg), e fempropionato (60mg) (utilizado fenilpropionato 

na versão paraguaia). A característica do fenilproionato é que ele tem ação curta no 

organismo, já o fempropionato é mais de caráter de longa duração. A ação longa ou curta do 

éster se refere ao tempo de atividade que a substância promove no organismo. Francisco, tem 

preferido testosterona com menor concentração de sintéticos, o que lhe daria um resultado 

melhor aos seus objetivos de crescer barba, pelos e de deixar o corpo com menos curvas e 

mais próximo do masculino. 

 Em duas ocasiões específicas que são representativas, acompanhei as compras de 

Francisco. Uma se referia a uma compra direta de ampola com um vendedor avulso, noutra a 

compra na farmácia. Mesmo com a consulta do médico que lhe prescreve a receita, ainda 

assim não considera de todo legal porque não houve avaliação clínica. Na primeira ocasião, 

estava me dirigindo até a sua casa para acompanhá-lo em uma aplicação. Anoiteceu e ele não 

respondia as minhas ligações. Quando consegui contatá-lo ele me relataria toda uma tentativa 

de comprar uma ampola de testosterona no mercado não oficial. 

 

Eu cheguei lá e o bicho não estava e eu fiquei lá na casa dele. Uma casa 

cheia de gente, sabe? [...]. Eu fiquei lá, é longe pra caralho e esquisita. Ai 

pronto eu fiquei lá e tomei e a outra eu joguei fora. Joguei logo fora porque 

se ficasse lá em casa alguma hora iria bater o desespero e eu iria tomar 

(Francisco, em entrevista, set. 2015). 

 

 Havia, portanto, “tomado” uma das ampolas. Não tinha certeza de sua composição, 

mas arriscara mesmo assim. A outra, com mais medo, não aplicara. Quando ele narrou pelo 

telefone a primeira vez todo esse percurso até chegar a essa testosterona duvidosa, me 

confidenciava estar realmente com medo de ter alguma consequência para sua saúde, afinal, 

não poderia confiar no vendedor. Na nossa conversa, lhe disse, então, que não deveria 

continuar a tomá-la. Com seu amigo, me preocupei com sua saúde. Ele decide então jogar 

fora, o que no momento comemoro sua precaução. Noutros dias mais tarde, me chamaria para 

acompanhá-lo à compra de testosterona, mas agora em uma farmácia. Havia conseguido uma 

receita, um médico amigo de sua cunhada, como já descrevi acima, havia intermediado o 

contato.  

 Fomos em duas farmácias para conseguir comprar. Na primeira, o atendente não 

queria vender a testosterona sem a presença do farmacêutico, o que era dissonante de vendas 

de medicamentos com retenção de receita que observara ser realizado por outros balconistas 

do lugar. Fomos dar uma volta pelas redondezas e decidimos esperar o farmacêutico chegar. O 
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que não se confirmou. Desistimos então dessa farmácia e fomos a outra não muito longe. 

Nesta outra não havia nenhum chamamento ao farmacêutico, a vendedora apenas examinara a 

receita com atenção. Enquanto ela confirma ter o fármaco, vai até uma sala buscar um 

carimbo grande onde iria demarcar a área do verso da via retida para que Francisco pudesse 

anotar todos os seus dados. Portando seu R.G. ainda com nome feminino, ele o demonstra a 

vendedora, que o pede para anotar todas suas informações: endereço, nome completo, telefone 

e número do C.P.F.  

 Saímos da farmácia com a testosterona em mãos. A Deposteron que Francisco 

comprou era “menos agressiva” e tinha “menos testosterona” por miligrama. Fabricada pelo 

laboratório brasileiro Ems, sua embalagem continha 3 ampolas com solução oleosa injetável 

de 100mg/ml, ao invés de 1ml da Durateston. Com uma composição menor, apresenta apenas 

o cipionato (200mg), além de veículo oleoso, bezoato de benzila, álcool benzílico e óleo de 

amendoim101. Todas essas informações farmacológicas são muito importantes na escolha de 

qual testosterona utilizar, os interlocutores dominam conhecimento sobre elas, tornando seus 

usos privados e depreendidos do território oficial da patologia. Há um verdadeiro 

compartilhamento de informações sobre composições, laboratórios, tempo de ação no 

organismo, ésteres e efeitos.  

 Seja Durateston ou Deposteron, ou outra qualquer, a aplicação corresponde ao que 

chama de “ciclo”, período no qual a administração é repetida. A continuação garante os 

efeitos. Atualmente, Francisco “toma a T.” a cada 15 dias, o que se refere ao uso de uma 

ampola de 1ml cada. Os ciclos podem variar ainda a cada 10 ou 20 dias, e também ouvi 

relatos de que havia conhecidos dos interlocutores que chegaram a tomar a cada 5 dias, o que 

consideram “uma loucura”. A aplicação intramuscular nem sempre é feita por terceiros, 

Francisco já me dissera ter aplicado nele mesmo. Joaquim (27 anos), por outro lado, recebia a 

dose de cipionato de sua mãe, que aplicava sempre. 

 Marcelo (20 anos) foi o único interlocutor que me relatou administrar testosterona por 

via tópica. Antes desse uso, ele já usara as Duratestonland e Deposteron, mas à primeira foi 

difícil de encontrar no mercado e a segunda não teria gostado dos efeitos mal percebíveis, tais 

como crescimento da barba, tonificação da voz, e redistribuição da gordura pelo corpo. Ele 

diz: 

No início eu estava comprando no mercado negro com um cara de uma 

academia a Durateston  da Schering-Plough , mas ai por um acaso parou de 

produzir ela ai eu comecei a utilizar Durateston da Landerlan que vem do 

                                                           
101 Cf. Bula. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAG&url=http%3A%2F%2Fanabolsonline.net%2Fitem%2FDurateston-1ml-250mg%257B47%257Dml-%25252d-Schering-Plough.html&ei=R1oMVZDxG4WjgwTyk4SgDQ&usg=AFQjCNFiuGtXX6w5bkrPU4r2Ya88_GmXEA&bvm=bv.88528373,d.eXY
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Paraguai  só que eu não me adaptei bem a ela e agora eu estou usando 

Axeron (Marcelo, em entrevista, dez. 2014). 

 

 Conheci Marcelo também no XII ENUDSG em Mossoró/RN, mas morava na região 

Centro-Oeste do país. Na ocasião fiquei bastante impressionado por uma técnica de aplicação 

tópica, como narrava ser a Axeron. Pergunto-lhe antes de me dizer ser tópica, se era em gel. 

Ele dá mais detalhes. 

 

Ele é um desodorante que você aplica nas axilas todos os dias de manhã e 

encontra na farmácia. Ele é um pouco caro, mas ele é mais seguro. [...]. Ele é 

caro, ele é sem desconto ele é uns R$ 280,00 e com desconto ele sai a R$ 

170,00. [...]. Já tem mais de mês que eu estou com ele [o frasco]. Uma amiga 

minha que trabalha numa farmácia, ela falou que esse medicamento era novo 

e tal e que estavam fazendo uns testes com ele e que a primeira dose era 

como se fosse uma amostra grátis, mas você tinha que fazer um cadastro no 

laboratório e tal (Marcelo, em entrevista, dez. 2014). 

 

 É interessante notar que Marcelo acessara a Axeron102 sem receita na farmácia. Ela é 

fabricada pelo laboratório Orion Corporation (Finlândia), mas distribuído pela Eli Lilly 

(EUA), portanto, não é das mais acessíveis economicamente no mercado. O que eu não tenho 

certeza de inferir é se esse lapso na lei 9.965 se trata de sua forma inusitada, que pode permitir 

afirmar uma diminuição de sua imagem medicinal, se simplesmente não despertou a atenção 

da ANVISA por sua novidade, ou ainda, se seu alto custo comercial não favorece a regulação. 

Ela se trata de um frasco com 110ml de testosterona, cada aplicação pode conter a partir de 

30mg testosterona em 1,5ml de solução tópica, o que a aplicaria ao controle estatal103. Além 

desse frasco, a embalagem fornece uma bomba dosadora com aplicador contendo 100ml de 

solução, o que fornece 90ml em 60 aplicações104. Marcelo, conclui suas explicações sobre a 

testosterona que usa atualmente dizendo que pretende apenas usá-la daqui em diante, caso a 

encontre à venda. Sua formação enquanto enfermeiro, como me diz, facilita o que aplicar, 

quando, como e onde comprar.  

 Como se percebe, Marcelo não recorreu a nenhum médico para encontrar a Axeron, 

sua amiga e seus conhecimentos sobre enfermagem o ajudaram a escolher um tipo de 

testosterona que mais gostasse e que mais tivesse um resultado masculino. O que teria 

desprendido, de certa maneira, do território da medicina. Outro interlocutor, Mário (21), que 

tem se hormonizado a partir de prescrição médica com análise de exames laboratoriais 

prévios, começa a usar a Deposteron por achá-la mais pura – seguindo sua médica.  

                                                           
102 Essas doses podem ser variáveis. Cf. Bula e Mariana Versolatto (2013). 
103 Axeron não está na relação de medicamentos regulados pela ANVISA. 
104 Cf. Bula. 
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Eu uso Deposteron que é de cipionato, que segundo a médica ela prefere 

usar esse porque é a testosterona mais pura (Mário, em entrevista, ago. 

2015). 

 

 Além do uso de Deposteron, Durateston, Axeron, também foi possível observar todos 

falarem sobre a Nebido, mas no momento das entrevistas ela não estava em uso nem foi 

utilizada anteriormente pelos interlocutores. Ela tem um elevado custo comercial atualmente, 

o que a distancia das demais. No entanto, sua ação considerada mais lenta e menos agressiva 

ao organismo pode ser um atrativo em seus discursos sobre saúde. Marcelo ainda me explica 

os motivos pelos quais a Nebido não é tão popular. 

 

O foda é que Nebido é caro pra comprar e é difícil arrumar a receita, porque 

a receita dele é azul105, aí você tem que pagar a receita e também tem que 

pagar o medicamento que também é caro, uns 300 reais (Marcelo, em 

entrevista, dez. 2014). 

 

Em torno de todos esses caminhos percorridos até chegar a hormonização, a 

administração de testosterona além de figurar no âmbito de “saudável” ou “arriscado”, se 

encobre de noções acerca de uma espécie de mecanismo que se faz enquanto um ativador que 

deixa público o caráter de homem. Não estaria aí uma dimensão farmacopornográfica 

bastante acionada pelos homens trans? Para uma perspectiva mais geral de como testosteronas 

são utilizadas e acessadas pelos interlocutores poderíamos acessar a Tabela 3 que segue: 

 

Tabela 3 – Relação de Testosteronas usadas (ou mencionadas) pelos interlocutores 

Nome 

comercial 

Princípios 

ativos** 

Laboratório Formas de 

aquisição 

Ciclos de 

aplicação 

Técnicas de 

aplicação 

Valores 

comerciais* 

Durateston Propionato, 

fempropio-

nato, 

isocaproato, 

decanoato. 

250mg – 

1 ampola 

Schering-

Plough 

(EUA) 

Compra da 

receita, 

compra da 

ampola. 

(Sumiu do 

mercado) 

14 ou 15 

dias 

Injeção 

intramuscular 

com uso de 

seringa 

R$10,10 

(Na 

Farmácia) 

Durateston-

lan 

Propionato, 

fenilpropio-

nato, 

isocaproato, 

decanoato. 

250mg – 1 

ampola 

Landerlan 

(Paraguai) 

Compra direta 

da ampola 

15 ou 20 

dias 

Injeção 

intramuscular 

com uso de 

seringa 

R$ 20,00 

Deca-

Durabolin 

Decanoato de 

nandrolona 1 

ampola. 

Schering‐Pl

ough (EUA) 

(Apenas 

mencionada) 

- Injeção 

intramuscular 

com uso de 

R$ 9,91 

                                                           
105 Receita de Cor azul se refere ao tipo “B”, ela é necessária à compra de medicamentos da “Lista de 

Substâncias B1 – Psicotrópicos” segundo o Regulamento Técnico do Ministério da Saúde. Contudo, não 

encontrei informações sobre o porquê a Nebido requerer uma receita desse tipo. 
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seringa 

Nebido Undeclanato 

de Testo. – 

250mg ou 

1000mg – 

1 ampola 

Bayer 

(Alemanha) 

(Apenas 

mencionada) 

15 dias Injeção 

intramuscular 

com uso de 

seringa 

R$ 512,00 

Axeron Testosterona – 

1 bomba 

dosadora – 

110 ml. 

Orion 

Corporation 

(Finlândia) 

Compra na 

farmácia 

Diário após 

acordar 

Tópico nas 

axilas com uso 

de aplicador 

R$ 280,00 

Deposteron Cipionato de 

Testo. – 

200mg. 3 

ampolas 

Ems (Brasil) Prescrição 

médica, ou 

Compra da 

Receita, ou da 

ampola 

15, 20 ou 21 

dias 

Injeção 

intramuscular 

com uso de 

seringa 

R$30,00 

* Os valores comerciais são referentes ao Preço Máximo ao Consumidor (PMC) considerando ICMS 

de 19%, segundo a ANVISA (2015). Já os valores da T. quando comprada fora do circuito de controle 

da ANVISA, respondo às descrições dos interlocutores.  

** Informações sobre Princípios ativos e Laboratórios coletados a partir dos interlocutores, com 

auxílio das bulas para medidas. 

 

A atuação da testosterona como vivência do corpo 

 

Não se trata de dizer que os homens trans que colaboraram com essa pesquisa estão 

simplesmente sobre um controle médico e farmacológico ou que eles se considerem doentes. 

Por mais que noções de terapia possam surgir, devido justamente ao acesso médico que 

alguns vivenciam, a testosterona não é usada como um remédio no sentido estrito do termo. 

Isto é, “substâncias usadas no tratamento de enfermidades” (VAN DER GEET, 2012, p. 458). 

Por mais que sejam confrontados com o conceito de “disforia”, “medicamentos e “terapias”, 

os hormônios surgem como possibilitadores de viver o corpo uma vez que, por mais que 

possam não evocar sempre a narrativa do corpo-errado, ele não é aquilo com o qual se põe no 

mundo sem as alterações hormonais. Podemos ver, portanto, o uso dos androgênicos como 

uma segunda cirurgia, a primeira, o nascimento, não lhe conferiu sentido suficiente106. A 

experiência transexual dos homens trans na vivência hormonal de seus corpos nos coloca de 

maneira eloquente que: 

 

A experiência transexual nos diz que a primeira cirurgia não foi bem-

sucedida, que o corpo-sexuado que lhe foi atribuído não serve para lhe 

conferir sentido. No entanto, este processo de reconstrução do corpo é 

marcado por conflitos que põem às claras as ideologias de gênero e colocam 

os transexuais em posição de permanente negociação com as normas de 

gênero. Essas negociações podem reproduzir as normas de gênero, assim 

como desestabilizá-las ao longo dos processos de reiterações (BENTO, 2006a, 

p.89). 

                                                           
106 Essa ideia de nascimento como cirurgia pode ser encontrada em Beatriz Preciado (2011) para que os corpos já 

nascem operados, além de também tem sido retomada por Berenice Bento (2006a). 
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 Quando explica os motivos pelos quais pessoas transexuais recorrem a cirurgias, 

Bento (2006a, p. 230) argumenta que o que buscam, na verdade é “um reconhecimento de 

pertencimento à humanidade”. Alberto (22 anos) ao falar sobre o seu uso da testosterona, ou 

da “T.”, como chama, demonstra que ela é uma maneira pela qual ele vive seu corpo de fato. 

 

Eu estou fazendo o uso da “T.” há quase quatro meses, tem menos de quatro 

meses. E na minha vivência, assim, na minha experiência para o corpo que 

eu quero, não exatamente o modelo do corpo que eu quero porque eu não 

tenho isso definido, mas enfim, pra vivenciar o corpo da maneira que eu 

quero, pra me inscrever no mundo, para ter uma auto percepção eu percebi 

que a “T.” é realmente muito importante e, de fato, tem sido (Alberto, em 

entrevista, dez. 2014).  

 

 Desse modo, a testosterona age também como uma tecnologia sobre os corpos, para 

evocar Beatriz Preciado (2011 [2000]) em seu Manifiesto Contrasexual. Em sua crítica a 

Judith Butler, Preciado faz notar que aquela autora não tem se preocupado com essa dimensão 

do gênero que se refere às substâncias que, para ela, é essencial na conformação e criação do 

corpo-sexuado. Ela critica que a teoria da performance de Butler e Eve Sedgwick, uma vez 

que ao defenderem que expressões descritivas como as que dizem sobre o bebê que ele “é um 

menino” ou “é uma menina” não criam por si só o gênero. É por isso que Preciado (op. cit., p. 

21, tradução minha) dispõe o gênero como “antes de tudo, um protético”, o que seria dizer 

para ela que ele “não se dá senão pela materialidade dos corpos”. Nesse sentido, os corpos-

homem e os corpos-mulheres são fabricados dentro de conjunto de instituições médicas ou 

domésticas e linguísticas, na assertiva de Preciado. Com isso, se tem que a “natureza humana 

é um efeito de tecnologia social que reproduz nos corpos” (PRECIADO, 2011, p. 20, tradução 

minha). Alberto (22 anos), continua a colocar a testosterona como algo que, ao possibilitar-lhe 

mudanças físicas lhe deu mais “propriedade” de se colocar “nos espaços” – o que pode ser 

lido como “no mundo”.  

 

Assim, me deu mais propriedade, mais segurança. E me possibilitou a 

mudança da voz, que é uma das coisas que acontece inicialmente assim e a 

minha voz já está mudando e isso me dá mais segurança também, apesar de 

tá uma coisa bem estranha assim, mas já é bem diferente do que era antes. 

Na minha vivência pra minha vida mesmo assim, porque isso é 

extremamente relativo porque tem pessoas que não se hormonizam, porque 

tem essa necessidade, para mim é um elemento muito importante e me 

ajudou muito na autoestima (Alberto, em entrevista, dez. 2014). 

 

 Ao que associa a transição corporal, isto é, a “transformação nesse sentido mais 

carnal”, a um “empoderamento”. Isso demonstra como a subjetividade encontra reflexão na 
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materialidade do corpo, quando não, se faz refletir por uso de testosteronas que agem orgânica 

e socialmente. Ele continua: 

 

Assim, ver o corpo em transformação nesse sentido mais carnal me ajudou 

muito assim, no empoderamento, de querer permanecer nos espaços, de ser 

confundido menos com mulher que é uma das questões e tal ou com uma 

lésbica masculina, então isso é uma forma de transparecer que a forma como 

eu me identifico e a minha impressão subjetiva tá refletindo fisicamente 

também e a identidade tem todas essas dimensões então a estética pra mim 

também é importante neste sentido (Alberto, em entrevista, dez. 2014). 

 

 Com exceção de um interlocutor, a testosterona tem ganhado lugar central na transição 

corporal de homens trans. Ela traz consigo produções de barba, pelos, atrofia muscular 

(distribuição corporal da gordura de modo masculino), voz “grossa”, atrofiamento dos 

intrusos (seios). Um profundo remodelamento na transição que objetivam ao masculino e ao 

homem. Desse modo, homens trans podem associar mudanças de autoestima, de um corpo-

homem ao uso da T. 

 

Eu acho que o que todo mundo espera da testosterona é a questão das 

mudanças corporais, né? Porque é uma coisa associada a outra, se você 

consegue mudar o seu corpo, a sua autoestima, o seu psicológico altera 

espontaneamente, então eu acho que o que todo mundo quer é o crescimento 

de pelos, atrofiar as mamas e a questão da hipertrofia, ter um porte 

hipertrófico e é um resultado longo, principalmente (Mário, em entrevista, 

ago. 2015). 

 

 Mário ainda descreve que apenas com quatro aplicações sentiu diferenças 

consideráveis em seu corpo. 

 

Em quatro aplicações percebi muita coisa, até mesmo a definição muscular 

porque mesmo que eu não esteja malhando acaba que como o metabolismo 

ele fica acelerado, ele vai mudando o seu corpo sem fazer nada. Então, eu só 

fazendo a dieta eu dei uma engordada, uma inchada porque eu não estou 

fazendo exercícios, mas por exemplo, a minha área de tronco, os meus 

braços, eu estou percebendo que já deu uma modelagem mais masculina, 

mesmo que eu não esteja fazendo nenhum exercício. E a curto prazo é isso e 

eu me surpreendi porque eu achei que fosse demorar mais, bem mais. E eu 

percebo que geralmente os meninos começam a crescer as costeletas e eu 

comecei a crescer aqui embaixo e a voz também (Mário, em entrevista, ago. 

2015). 

 

 Francisco (22 anos) ao relativizar a importância da testosterona atualmente em sua 

vida nos dá pistas interessantes sobre como o hormônio simbólica e subjetivamente não cria 

algo que não existe, mas faz emergir. Nas suas palavras, ele já tem estado há mais de ano em 
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hormonização e isso tem como consequência em sua vida pensar de outras maneiras sobre 

esse processo hormonal. Sobre os caracteres corporais que já conseguiu emergir de seu corpo, 

ele me diz: 

 

Eu não tenho barba, mas já tenho um pouco de pelo, minha voz tá mais 

grossa, o meu rosto tá mais grosseiro, sabe. Muito. A última vez que me 

trataram pelo feminino acho que faz uns 4 meses e foi um caso isolado 

assim, sabe?  E não é uma coisa no dia a dia, eu não convivo com isso, se 

torna mais fácil para mim dizer que não é o primordial [o uso da T.], do que 

para um menino que ainda não começou a hormonioterapia e passa por esses 

problemas, entendeu? Então com certeza ele vai dizer “não, com certeza o 

mais imediato é a testosterona para você ficar logo masculino e tudo então 

assim”. Então, pra mim hoje vendo no geral, não só por mim, mas vendo 

pras pessoas também trans que o primordial, o ideal, o de imediato mesmo 

não é tomar a testosterona pra ficar masculino em si. É só pra você ter as 

características que são suas mesmo, tipo, eu não quero ter as características 

de um homem, eu sou homem, então eu vou tomar um hormônio que deveria 

tá no meu corpo e não tá por uma ironia do destino não tá no meu corpo, 

então eu estou só repondo, entendeu? (Francisco, em entrevista, set. 2015). 

  

A ideia de repor o hormônio que falta no corpo por uma “ironia do destino” ativa para 

os homens trans uma nova cirurgia a exemplo dos corpos sempre operados, trazidos por 

Preciado. Tratar os usos de testosteronas por homens trans apenas em termos de 

masculinização (LIMA, 2014), além de retomar puramente a literatura médica (WPATH, 

2011), é não atentar para sujeitos que estão criando uma fissura na ordem do gênero ao 

estabelecem que já são homens.  

Não quero negar a dimensão de se masculinizar com o uso da T., mas me parece 

permanecer no âmbito da terapia hormonal colocar a questão apenas nesses termos. A ação do 

fármaco se constitui como uma ativação externa (porque traz o interno orgânico para fora) do 

que já se concebe no âmbito da subjetividade. Nesse sentido, a hormonização se põe tão 

ativadora que muitas vezes seu acesso pode deixar as cirurgias de transgenitalização de 

neofalo (com suas técnicas e títulos mais recentes) em um segundo plano. De todos os 

interlocutores, apenas um (Odilon, 25 anos) centralizou o desejo por uma cirurgia desse tipo. 

Todos os outros mantêm apenas a mastectomia como necessária e de imediato. A testosterona 

causa, nesse sentido, a cirurgia que lhes colocam publicamente na expressão de seu corpo. 

Uma das principais razões para o afastamento do “neofalo” é sua não certeza de 

funcionalidade sexual. 

Contudo, a hormonização não age sozinha no âmbito orgânico para colocar em 

eloquência o termo de Preciado. O agenciamento de óleo de rícino para crescimento da barba, 
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hipertrofia muscular em academias de ginástica (e exercícios físicos mais gerais) para 

contribuir com a T. para redistribuição da gordura corporal e o controle da alimentação para 

produção de testosterona de maneira natural são circunstancialmente oscilantes nas práticas 

para fazer o hormônio sintético fazer seu trabalho. Quero argumentar, entretanto, que situar 

todas essas experiências de uso de hormônios em termos de “cuidado de si” foucaultiano (cf. 

FOUCAULT, 1985) pode ser insuficiente para observar as práticas que estabelecem diante 

daquelas com as quais socialmente são colocados como não-humanos (circuito já discutido 

por BENTO, 2006a) e com as quais lidam num circuito de biopoder e governamentalidade.  

Foucault caracteriza o cuidado de si de dimensão ocidental como práticas racionais e 

voluntárias com critérios de estilo. Por mais que haja uma dimensão de “exercício filosófico” 

nesse cuidado em direção a uma forma de se existir individualmente, ela explica as narrativas 

de homens trans por si só? Embora dê escopo para pensá-la, não lhe é particular.  

 

Pode-se caracterizar brevemente essa "cultura de si" pelo fato de que a arte 

da existência [...] nela se encontra dominada pelo princípio segundo o qual é 

preciso ter cuidados consigo mesmo: é esse princípio do cuidado de si que 

fundamenta a sua necessidade, comanda o seu desenvolvimento e organiza a 

sua prática (FOUCAULT, 1985, 49). 

   

Homens trans realmente cuidam de si, se colocarmos esse conceito atendendo às 

práticas em torno da construção do que compõem ao agenciarem conhecimento orgânico 

sobre o funcionamento do corpo, do manejo de propriedades dos princípios ativos das 

fórmulas de sintéticos e de suas técnicas, e do modo como estilizam (como todas as outras 

pessoas) seus corpos. Não quero argumentar o contrário, mas me parece que a dimensão do 

não humano com a qual lidam cotidianamente na negação de suas subjetividades pode ser 

perdida se apenas colocarmos suas experiências nesses parâmetros talvez românticos. E, com 

isso podemos perder de observar a fundo os modos como realizam tentativas de sair da 

situação de desumanidade na qual o dimorfismo sexual os tem colocado, e com a qual lidam e 

causam quebras particulares com as normas de gênero. 
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“CONCLUSÃO” 

 

A pesquisa da qual essa dissertação é resultado esteve preocupada desde seu início em 

estabelecer uma relação ética com a vida dos interlocutores, das pessoas que confiaram nas 

minhas intenções de falar sobre suas histórias e trajetórias dramáticas com as normas de 

gênero. Busquei compreender as experiências destes sujeitos nas maneiras como constroem 

suas “transições” de gênero. Isto é, a relação que estabelecem entre os manejos identitários e 

mudanças corporais, imbuídos em percursos narrativos próprios diante do que chamam de 

“descoberta” da transexualidade em diferentes meios. Tentei trazer essa transição de gênero 

de uma maneira que tenha podido considerar sua dimensão de agência diante do biopoder que 

confrontam cotidianamente, seja através de uma governamentalidade, seja através de saberes 

disciplinares ou ainda de pessoas anônimas fora desses eixos, mas que também acionam os 

“protocolos invisíveis” que os relembram de suas diferenças pelas quais são desumanizadas.  

Entre 2014 e 2015 entrevistei e conheci homens trans de diferentes regiões e cidades 

do Brasil e alguns do exterior – esses por meio exclusivo da Internet. Cheguei ao final do 

texto trazendo 15 interlocutores, no entanto, pude me relacionar com outros que não foram 

aqui citados. Além disso, consegui estabelecer com a grande maioria situações etnográficas 

muito diversas, desde acompanhamento em ações de ativismo trans até sociabilidades também 

em bares, festas e ocasiões particulares. Mesmo que parte dos homens trans aqui entrevistados 

sejam atualmente ativistas, o trabalho não objetivou traçar uma análise sobre o movimento 

político. Mas as práticas envolvidas no acesso a transexualidade e as dinâmicas envolvidas do 

transicionar.  

A transição de gênero não deixa de responder a uma decisão107, muito embora sua 

efetivação possa representar “viver” e seu contrário “não viver”. Quando se tem acesso a uma 

assunção de um entendimento como homem trans não se é obrigado a transicionar, apesar 

dessa inquietação ser descrita como angustiante. Vitor, como vimos, exemplifica bem essa 

questão quando ainda considerar que tipo de transição estabelecerá. Não há uma causa e efeito 

automáticos. O manejo da expressão protética do corpo acarreta consequências radicais nas 

vidas daqueles que o agenciam. Isso não significa dizer que a pessoa que viva a experiência 

transexual se resuma a essa experiência em um ditame digno do estigmatizado. Mas se trata 

                                                           
107 O que não concerne a uma teoria dos jogos, ou de escolha do homem racional. Aqui emprego escolha e 

decisão como narrativas de trajetórias sobre caminhos e usos dinamizados através dos reclames de identidade. 
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de uma forma diferente da esperada de se colocar para o mundo e que vai de encontro a 

normas de gênero fortemente imbrincadas em todas as relações.  

Foi possível observar na pesquisa que teorias que expliquem as vidas dos 

interlocutores de modo a colocá-los como homens trans à margem ao compará-los com 

homens não trans, se esquecem dos corpos em questão. Não levam em consideração as 

dinâmicas envolvidas com a “passabilidade”, quando um homem trans pode vivenciar 

relações e reações diferenciadas a partir dos conhecimentos de outros quanto a sua 

transexualidade aparente. Desse modo, ao situá-los ainda como pessoas que vivem 

masculinidades femininas se considera sobremaneiramente o corpo “da mulher” e agrupa uma 

variedade de sujeitos à pecha englobante. O epíteto “femininas” conta uma história de origem 

corporal e “natural” da qual não se pode fugir, a genitália e corpo de modo geral confinaria 

todos esses sujeitos a uma mesma identidade pretensamente maleável. 

 Desse modo, a experiência da transição dos interlocutores evidencia no seu ensejo, na 

sua narrativa e na sua vivência um modo através do qual buscam se diferenciar das 

“mulheres” com as quais são identificados no cotidiano, mas das quais estão empenhados em 

superar como imposição. O transicionar, no que concerne a mudanças orgânicas no próprio 

corpo, traz consigo resultados médicos difíceis de quantificar no presente quanto ao que 

representa a atividade de testosterona sintética relacionada à expectativa de vida. Uma vez 

que os interlocutores descrevem problemas ósseos com a hormonização, além dos riscos de 

haver outras complicações médicas relacionadas tanto ao uso supervisionado por um 

profissional de saúde como a autogestão evidenciam a necessidade de maiores pesquisas que 

se preocupem com essa questão a longo prazo. Principalmente porque a transição não tem fim 

no que tange, principalmente, a hormonização já que sua paralisação acarreta uma cessão da 

masculinização do corpo – como me foi descrito pelos interlocutores. Isso se deve, 

sobremaneiramente as normas que mesmo estando diante de um sujeito que percorreu todo o 

itinerário terapêutico que lhe foi imposto, ainda o desconsidera como homem (ou mulher) “de 

verdade”. 

A iminência de consequências negativas, no sentido de eventos adversos de saúde, está 

e estará sempre presente, relegando aos homens trans um cuidado redobrado quanto a 

aplicação de hormonas. Mário (20 anos) me descreveu que mesmo com acompanhamento 

médico teve uma forte concentração de hormônios androgênicos no sangue, o que pode causar 

um infarto do miocárdio, segundo sua médica. Levando-o a reestruturar a aplicação hormonal. 

Francisco (22 anos), por outro lado, narra problemas de saúde contínuos com o uso da 
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testosterona sintética que efetua sem acompanhamento médico. Descreve recentes desmaios, 

dores ósseas, dores de cabeça e altas de pressão que associa ao uso das hormonas há quase um 

ano.  

A pesquisa demonstrou ainda que além da hormonização apresentar situações de risco, 

o uso do binder com a supressão dos “intrusos” (seios) ocasiona fortes dores nos ossos do 

grupo das costelas, principalmente o esterno e as costelas verdadeiras e as falsas. O que 

resulta em dificuldades respiratórias constantes, como já foi relatado por Francisco e Mário de 

maneira exemplar. Os interlocutores descrevem haver uma forma de pressão em seus 

pulmões, o que não é fácil de reter sobre complicações médicas a longo e curto prazo, devido 

à escassez de pesquisas da área médica na temática. No entanto, as complicações do tempo 

presentes foram passíveis de serem observadas à pesquisa.  

Uma vez Francisco comparou suas dores pulmonares com o meu histórico 

cardiovascular. Eu já fui paciente de Comunicação Interatrial (CIA), o que me levou a mesa 

de cirurgia cardíaca aos 12 anos de idade para a correção de uma abertura congênita em um 

dos ventríloquos de meu coração. Quando do episódio que descrevo, comecei a sentir 

incômodos no peito e logo associei ao meu histórico médico. Francisco comentara, portanto, 

que ele sentia uma dor muito parecida com a supressão dos “intrusos”. Algo que o 

pressionava para dentro e o impedia de respirar normalmente. Ao comparar suas dores com as 

minhas, quantificava o seu incômodo que sente o dia inteiro ao usar o binder por mais de 15 

horas por dia. 

Raewyn Connell (2012) já pontuara que a medicina, principalmente endocrinológica, 

vivencia um dilema de “tratar” a saúde referente a mente e pôr em risco a saúde do corpo. 

Connell não se aproxima de nenhuma prerrogativa despatologizante em suas formulações, 

mas cabe aqui trazê-la para pensarmos toda essa dinâmica de saúde que separou há muito 

corpo da mente. As Normas de Atenção à saúde de pessoas transgênero da WPAHT revelam 

que não há previsibilidade exata quanto aos efeitos adversos que uma pessoa possa sofrer ao 

administrar hormônios sintéticos. A isso cabe uma série de características clínicas como, 

idade, histórico familiar, doenças concomitantes a hormonização, hábitos de saúde e 

regularidade de atividades físicas, bem como a dose aplicada e a via de administração de 

hormonas e, é claro, ao que se chama de automedicação.  

Aliado a isso, a alta na produção de testosterona em homens trans no organismo de 

maneira sintética pode conter riscos de doença cardiovascular, hipertensão, diabetes tipo 2, 

perda de densidade óssea, bem como de câncer (de mama, ovário e de útero). O que dispõe o 
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procedimento de histerectomias. Contudo, com exceção de Emanuel (28 anos) e Joaquim (27 

anos), os interlocutores não administram testosterona a mais de três anos, sendo na sua 

maioria inferior a um ano. Não se pretende aqui fazer qualquer tipo de demonização da 

aplicação de hormônios sintéticos, mas de considerar complicações possíveis advindas não 

somente de seu uso, mas de hábitos de saúde e histórico clínico com os quais os interlocutores 

lidam na efetivação de suas transições de gênero longe de um acompanhamento clínico.  

Todo esse logro médico evidencia fortemente a utilidade de pesquisas que se 

detenham sobre a saúde de homens trans (e pessoas trans em geral), no sentido de debater a 

patologização das identidades trans. Isso implica um ambiente de discussão que dissocie em 

suas experiências a patologia do cuidado em saúde. Que problematize o diagnóstico de 

gênero, o poder desproporcional que profissionais da psicologia e da medicina detêm sobre as 

vidas de pessoas vilipendiadas. Mesmo que os interlocutores não descrevam serem doentes 

mentais como determinam os manuais médicos e psi, utilizam-se dessa conjuntura para 

acessarem a transição. “Eu não sou doente, sou apenas um menino preso num corpo de 

menina”, mostrara André em nossa entrevista. Ele ainda se denomina pré-T e não iniciou a 

hormonização, mas tem ido a consultas com uma psicóloga, antes de começar um 

acompanhamento endocrinológico. No entanto, tudo isso é engendrado como medidas de 

negociação e não como aceite estrito da patologia.  

Mesmo diante de um cenário tão incerto quanto a saúde de seus corpos, a não 

construção desse processo de transicionar lhes retira qualquer expectativa de vida 

minimamente humana uma vez que são expulsos de seus próprios corpos e da existência pela 

não conformidade de gênero. Com isso anunciam que o nascimento não efetuou suas 

identidades. Como já descrevi no capítulo 4, Francisco assertoa que prefere correr o risco de 

morrer por fora do que a certeza de estar morto por dentro. Os homens trans que têm estado 

cada vez mais em evidência recorrem a transição como meio através do qual possam acessar 

uma existência física e identitária. Sem ela descrevem não vivenciar seus corpos, mas 

sentimentos de finitudes e desgraças certas ao isolamento socialmente demarcado. Portanto, 

negociam com saberes disciplinares da medicina e da área psi para terem acesso ao ser 

homem e a narrativa transexual que lhes dá a possibilidade explicar quem são – mesmo que as 

reinterpretem.  

A pesquisa que antecedeu esse texto pôde observar uma série de questões e 

problemáticas difíceis de serem trabalhadas no espaço desse trabalho. Contando apenas com 

uma tese (ÁVILA, 2014) e uma dissertação (OLIVEIRA, 2015) publicadas sobre a 
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transexualidade masculina especificamente, todo um território de experiências encontra-se 

sem o devido empenho. Desde o início do projeto foi uma escolha não estudar questões de 

sexualidade, uma vez que fugia ao escopo do problema proposto. Entretanto, elas podem se 

fazer presentes na experiência transexual masculina como um ponto de partida através do qual 

se tem acesso a identidade de homens trans, além de figurarem um campo profícuo 

interdependente.  

Francisco, Mário, André, Dom Pedro, Vitor, Pedro, principalmente, descrevem já 

terem se colocado no mundo enquanto lésbicas. Mesmo que tenham vivenciando uma série de 

situações enquanto tais, pontuam “angústias” e “desentendimentos” à época. No entanto, foi o 

acesso a divergência de desejo inicial que os levaram a pensar suas divergências de gênero. 

Isso não significa dizer o mesmo que sexualidade seja gênero, repetindo a patologia. Desde 

Gayle Rubin que ambas as dimensões estão deslocadas na pesquisa e na vivência, não 

havendo uma relação entre eles de maneira de causa e efeito. Por isso, pesquisas e trabalhos 

que se detenham sobre a sexualidade nas experiências transexuais lançam luzes sobre a 

compatibilidade socialmente erigida da heterossexualidade e da identidade de gênero 

condizentes com corpos e propriamente põe em xeque as normas de gênero atuantes nos 

protocolos médico-psi que retiram as autonomias de pessoas transexuais.  

Todo esse âmbito público não pode ofuscar as relações familiares no espaço da casa e 

da rua. Elas estão no centro da experiência transexual, porque podem ser objetos para 

construções de caminhos através dos quais as transições de gênero podem se efetuar ou não, e 

ainda serem retardadas. Além disso, o tratamento da transexualidade revela as normas desse 

ambiente de parentes. Com isso, a “casa” pode ser palco de violências, como a relatada no 

Capítulo 3 por Gustavo (20 anos). Noutro sentido, podem não apenas serem violentados, mas 

expulsos de casa. Benjamim (18 anos), Emanuel (28 anos) e Odilon (25 anos) mesmo antes de 

iniciarem quaisquer manejos corporais foram excluídos das relações familiares. Benjamin 

mora atualmente com amigos, tendo sido afugentado de casa duas vezes mesmo antes de 

completar a maioridade. À primeira vez sua mãe lhe chamando de “sapatão” ou “aberração” 

lhe mandou embora de casa, à segunda, sua tia, a repetiu. Odilon e Emanuel também 

vivenciaram processos muito semelhantes, cabendo ao primeiro atualmente viver com sua 

companheira e ao segundo sozinho.  

Outros, no entanto, encontram à sua maneira certo tipo de suporte familiar, quando de 

suas defesas quanto à transexualidade, como Erik, Alberto, Francisco, Dom Pedro, Jorge, 

Joaquim e Marcelo. Esses suportes são muito diversos e não indicam necessariamente uma 
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aceitabilidade das identidades de gênero divergentes. Vitor, por sua vez, nem mesmo chegou 

a expressar sua transexualidade no receio de ser expulso do convívio familiar e de entre 

amigos. Pedro e Mário observaram que se colocaram para fora de casa por já esperarem a 

rejeição de seus parentes imediatos ao encararem suas transições de frente. Já André descreve 

não ser “aceito” em casa, embora sua mãe esteja progressivamente caminhando a um 

tratamento que leve em conta sua identidade. O que evidencia a importância de pesquisas 

sobre a organização familiar na construção e na vivência do gênero e da sexualidade no 

âmbito das experiências trans. 

Sem qualquer suporte familiar, o emprego no mercado de trabalho formal ou informal 

se torna a possibilidade de transicionar e de sobreviver. A pesquisa pôde observar uma 

completa ausência de registros sobre as condições e as posições ocupadas nesse mercado por 

homens trans. Muitas vezes associados à uma classe média altamente psicologizada, são tidos 

de antemão como calmamente convivendo em ambientes universitários. No entanto, a partir 

da etnografia e das entrevistas infere-se que os trabalhos que desempenham são 

majoritariamente precários no setor de serviços. A amplitude do acesso ao ensino superior não 

garante melhores condições de vida e de meios econômicos, o que se demonstrou não ser um 

grande diferenciador nas buscas por empregos, uma vez que há situações vexatórias a partir 

da seleção de trabalhadores e da demanda por corpos específicos.  

Pedro e Benjamin não conseguem durante mais de um ano nenhum emprego por não 

condizerem fisicamente com seus nomes femininos. Francisco, por outro lado, até o momento 

da escrita desse texto não havia se empregado em nenhuma empresa. Mesmo quando há 

empregabilidade de homens trans, o que se percebeu é um gerenciamento da transexualidade 

como medida de aumentar a produtividade do trabalhador. Uma vez que uma gerência da 

diversidade é uma opção no combate do mercado de trabalho contra o mal funcionário, o 

pobre, o desempregado e os corpos improdutivos.  

Como meio de sair de ambientes violentos e inacessíveis de sobrevivência, Benjamin e 

Alberto, por exemplo, descrevem terem encontrado no ativismo trans uma forma através da 

qual poderiam se definir e enunciar com empoderamento ser quem eram. Infelizmente, a 

dissertação não pôde entrar profundamente nas dinâmicas do ativismo, mas realinham-se 

questões inquietantes sobre as diferenças de acesso a transexualidade que esse espaço 

militante pode gerar. Além dos marcadores sociais da diferença de classe, raça, local de 

origem, o ativismo poderia ser pensado como um marcador desse tipo? Homens trans com 

intensa relação militante vivenciam a experiência transexual do mesmo modo que homens 
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trans que apenas tiveram acesso a identidade por vias médica-psis? Foi possível perceber no 

campo uma forte evidência de um discurso em que se reconhecia “ser ativista” e outro de 

“não ser ativista”. Ainda assim, observa-se que Pedro, que não tivera acesso a redes de 

ativismo, se define enquanto homem trans a partir do Ambulatório TT, um ambiente médico e 

patologizante. Isso não quer dizer que a partir desses locais, os interlocutores não possam 

ingressar em conhecimentos diversos fora do círculo patológico, mas que essas diferenças 

podem circunscrever outro demarcador social.  

Dessa forma, uma variedade considerável de temas e problemas não puderam ser 

trabalhados na dissertação. Ainda no final do campo entreviu-se a reivindicação germinal por 

reprodução sexuada, um dado instigante e surpreendente aos objetivos da pesquisa. Benjamin 

em uma de nossas entrevistas me dissera enfaticamente, “eu também quero reproduzir”. Sua 

frase quase como uma interjeição pontuava também o encontro do coletivo trans, ao qual fazia 

parte, na qual se tratou da demanda por direitos reprodutivos. Além disso, foi possível 

conhecer histórias muito marcantes de interlocutores que querem engravidar ou adotar filhos e 

daqueles que já são pais por reprodução sanguínea e adotiva, bem como os que constituem 

conjugalidades diversas. Isso levanta ao debate a necessidade de pesquisas que interconectem 

os protocolos médico-psi que impedem que homens trans possam engravidar e todo o circuito 

de transição de gênero que acaba por impossibilitar a fecundação. Vivifica-se, portanto, toda 

uma área de pesquisa tão inexplorada no país que nos dá margem a pensar como isso se 

associa a própria constituição do parentesco tido como heterossexual e compatível com um 

alinhamento entre corpo/gênero/desejo. Com isso, é possível perceber a gama de agências 

manejadas por homens trans para burlar os protocolos e as normas de parentesco para a 

construção de vínculos familiares aos quais são negados. 

 Essa pesquisa, portanto, gerou inquietações que não puderam ser aqui devidamente 

tratadas e aprofundadas. Mostrando, na verdade, que uma experiência tão complexa como de 

homens trans está muito longe de ter a necessária preocupação que lhe cabe. Fica à guisa de 

provocação muitas questões aqui empenhadas. A crescente evidência de homens trans 

demandando direitos muito diversos e já debatidos por outros ativismos, como o movimento 

de mulheres por direitos ao trabalho com igual remuneração e direitos reprodutivos, indica 

como ainda são cidadãos menores ou não-cidadãos. Tendo vínculos familiares negados como 

ao que compete a ser pai mesmo engravidando ao mesmo tempo, e ainda a dificuldade de 

acesso a mudanças de nome e gênero nos documentos oficiais. Ficando-lhes, portanto, uma 
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cidadania incompleta e desigual, que antes não os tomam como pessoas ou como humanos tão 

humanos como os sujeitos não trans. 

Nisso, às vezes, tomado por angústias, diante de uma experiência tão ampla de 

questões me preocupei inicialmente por impedir que houvesse algum aspecto pouco 

considerado que um ou outro interlocutor pudesse considerar que não consegui narrar. 

Entretanto, partindo de um exercício antropológico minha pesquisa e meu texto final 

apresentaram uma perspectiva localizada sobre um problema também situacional, como todo 

trabalho de pesquisa social. Busquei não essencializar suas identidades e trajetórias e de 

estabelecer uma relação etnográfica que me possibilitasse criar reflexões sociológicas sempre 

partidas de suas experiências específicas.  

Desse modo, esse trabalho não teve pretensões de ser um compêndio sobre a vida de 

homens trans nem do Brasil, nem de nenhum estado brasileiro. São antes histórias de uma 

experiência bem particular em busca de uma explicação para a própria existência, observadas 

a partir de uma interlocução também particular. Além disso, utilizei-me do emprego de 

imagens ilustrativas desenhadas especificamente para esse trabalho, criadas por Mariana 

Lessa para contar histórias de modo interdependente ao texto convencional. Também vivendo 

a transexualidade, a autora dos desenhos contou com sua proximidade de vida com os 

colaboradores para acionar sua inspiração artística em me ajudar a contar histórias relatadas 

como difíceis de viver. Seu contrário, a “espera por viver” a transição e, portanto, a vivência 

plena da própria identidade é descrita como ainda mais difícil, angustiante e desesperadora – o 

que compensa as problemáticas envolvidas no viver as transexualidades. 
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Figura 6 – Espelho em definição e transexualidades acessíveis.  

Mariana Lessa 
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APÊNDICE ÚNICO  

Questionário virtual sobre musculação aplicado no início da pesquisa 

 

Descrição do Formulário da Pesquisa 

Olá pessoal, este questionário faz parte inicial de uma pesquisa sobre homens transexuais; 

neste momento gostaria de saber sobre prática de atividades físicas entre vocês, e 

principalmente sobre acesso a academias de ginástica. Obrigado, desde já, e boa semana. 

 

Qual sua idade? * 

Você pratica alguma atividade física regularmente? * 

 Sim 

 Não 

Que tipo de atividade física pratica regularmente? * 

 Caminhada 

 Corrida 

 Futebol 

 Vôlei 

 Natação 

 Treino de musculação 

 Outro:  

Qual seu objetivo em treinar musculação? 

 Perder peso 

 Ficar musculoso 

 Outro:  

Há quanto tempo realiza treinos de musculação? 

De onde surgiu o interesse de fazer musculação? 

Quais dias da semana você treina? 

 Segunda a Sexta 

 3 vezes na semana, em dias alternados 

 2 vezes na semana, em dias alternados 

 Outro:  

Você malha sozinho ou junto de amigos e/ou amigas? 

 Sozinho 

 Junto de amigos e amigas 

 Junto de amigos 

 Junto de amigas 

 Junto de amigos que fiz na Academia 

 Outro:  

Você recebe orientações de sobre como malhar? 

 Não, pesquiso na Internet 

 Sim, vejo vídeos no YouTube 

 Sim, amigos me dão dicas 

 Sim, do instrutor físico 

 Sim, leio artigos de profissionais 

 Outro:  

Enquanto estava malhando, você recebeu algum tipo de orientação que não fosse o instrutor? 
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Você tem algum treino ou máquina preferida? Qual? * 

Que treino de musculação você menos gosta de realizar? Por quê? * 

Você toma algum tipo de suplemento alimentar? Se sim, qual? E há quanto tempo? 

Se você não usa nenhum tipo de suplemento alimentar, nos fale porquê? * 

 Não gosto, quero ter um aumento de músculos mais lentamente 

 Não tenho dinheiro ainda pra comprar 

 Outro:  

Se você usa suplementos alimentares, eles foram receitados ou indicados? 

 Sim, o nutricionista me receitou 

 Sim, o instrutor físico me indicou 

 Sim, uns amigos me indicaram 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


