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RESUMO 

ENTRE ELAS: Políticas públicas e cidadania de travestis e mulheres transexuais de 

uma ONG em Natal/RN. 

O cerne dessa investigação ancora-se na análise da relação entre as experiências e vivências 

de travestis e mulheres transexuais e a categoria cidadania na cidade de Natal. Para isso, 

foram analisados, num primeiro momento, os desdobramentos incutidos na pauta de atuação 

de uma Organização Não Governamental da cidade, a Atransparência. Num segundo, e mais 

importante, momento, foram acompanhados os reflexos dessas ações no cotidiano de travestis 

e mulheres transexuais da cidade que pertenciam a ONG. Metodologicamente, o trabalho é 

caracterizado como sendo uma pesquisa qualitativa, com desdobramento etnográfico, 

possibilitada através de entrevistas com questionários semiestruturados. A análise dos 

achados da pesquisa foi possibilitada a partir da análise do discurso (Foucault, 1996), assim 

como da análise qualitativa de conteúdo (Caregnato e Mutti, 2006). Teoricamente, foi feito o 

exercício de pensar a teoria queer coadunando-a com a perspectiva da crítica ao 

eucorêntrismo do poder e do saber, com destaque basilar à relação entre teóricos queers 

nacionais – Bento (2014), Miscolci (2014), Pelúcio (2014) e Pereira (2012) -, e autores 

descolonialistas, tais como Mignolo (2008) e Quijano (2005).  

PALAVRAS-CHAVE: Gênero, Sexualidade, Cidadania, Natal. 

 

 

 

 
ABSTRACT 

AMONG THEM: Public politics and citizenship of the transvestite and transsexual 

women from an NGO in Natal / RN. 

The core of this research it is anchored in the analysis of the relationship between experiences 

and experiences of transvestite and transsexual women and citizenship category in Natal. For 

this, we analyzed, at first, the unfolding instilled in acting from the agenda of a Non 

Governmental Organization of the city, the Atransparência. In a second, and more 

importantly, time, reflections of those actions were followed in the daily and transgender 

women in the city belonging to NGOs. Methodologically, work is characterized as a 

qualitative research, with ethnographic deployment, made possible through interviews with 

semi-structured questionnaires. The analysis of the collected material was possible from the 

discourse analysis (Foucault, 1996), as well as qualitative analysis (Caregnato and Mutti, 

2006). Theoretically, it was done the exercise to think queer theory conciliated her with the 

prospect of criticism of eucorêntrismo of power and knowledge, with fundamental emphasis 

on the relationship between theoretical national queers - Bento (2014), Miscolci (2014), 

Pelúcio (2014 ) and Pereira (2012) - authors and descolonial such as Mignolo (2008) Quijano 

(2005). 

KEYWORDS: Gender, Sexuality, Citizenship, Natal. 
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1. INTRODUÇÃO 

No dia 10 de maio de 2015 recebi, por meio de um aplicativo de mensagens 

instantâneas, um texto daqueles de encher os olhos de felicidade. Regina1 estava voltando de 

uma palestra e, antes mesmo de chegar em casa, soube que estava elencada para compor uma 

mesa de debates na Assembleia Legislativa da cidade de Natal uma semana após aquela data. 

No dia 17 de maio comemora-se o Dia Internacional de Combate à Homofobia e, embora a 

pauta de demandas da população trans2 seja diferente da de gays e lésbicas, é comum que na 

data em questão sejam evocadas as temáticas inerentes as experiências trans. Sem muitos 

rodeios e de maneira taxativa ela afirmou: “Baby, prepara o look para ver sua amiga falar 

sobre a cidadania das trans finíssimas de Natal!”. 

Regina é uma das principais ativistas dos direitos de pessoas trans de Natal/RN e 

presidente da Organização Não Governamental mais atuante da/na cidade, e da/na região 

nordeste do país, a Atransparência, cuja principal pauta de atuação está voltada à cidadania de 

travestis e mulheres transexuais. 

Infelizmente, devido a alguns compromissos na universidade não pude 

comparecer à Assembleia Legislativa no dia da fala de Regina. Entusiasmado, na tarde 

daquele mesmo dia, utilizando o mesmo aplicativo de mensagens que antes trouxera a boa 

notícia, indaguei-lhe sobre a repercussão de suas ponderações. Ante a resposta, meus olhos se 

encheram novamente, porém, de maneira antagônica a anterior. Sem eufemismos, ela relatou: 

“Tarcisio, aconteceu novamente. Sofri transfobia3, quase não consegui entrar, fui tratada 

como lixo na portaria, mas fiz questão de entrar e fazer minha fala. Eles são uns covardes!” 

Tentei indagá-la sobre os pormenores da situação, entretanto, ela pontuou: “Não posso falar 

agora. À noite te ligo e explico direitinho.” 

Não foi preciso esperar até a noite. Ainda na universidade, através de uma rede 

social, tive acesso a um vídeo cujo conteúdo era a fala da ativista no púlpito da Assembleia 

                                                 
1 Por razões de caráter ético, serão utilizados pseudônimos para fazer referência às colaboradoras da pesquisa. 

 
2 O termo “trans”, referindo-se às categorias de gênero, será utilizado na pesquisa para identificar 

prioritariamente travestis e transexuais. Embora as experiências trans compreendam uma gama de outras 

identidades de gênero– crosdressers, drag queens, drag kings, transgêneros –, as travestis e as transexuais 

compreendem o foco analítico principal das nossas indagações. 

 
3 Entende-se por transfobia o conjunto de atitudes, intencionais ou não, de intolerância, aversão, preconceito e 

discriminação direcionadas às pessoas trans. 
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Legislativa e o discurso era claro e preciso no que tangia às ‘atitudes transfóbicas’ 

anteriormente referidas através do aplicativo de mensagens de celular.  

Não tardaram a aparecer compartilhamentos na mesma rede social em que o vídeo 

foi postado de pessoas que, assim como Regina, condenavam as atitudes transfóbicas que se 

instauraram naquela manhã. Tentando manter um certo distanciamento e pensar como 

pesquisador (mesmo considerando todas as subjetividades de militante), visualizei o vídeo 

inúmeras vezes com o caderno de campo em mãos e, ao final do dia, aquele vídeo, cuja 

duração é de exatos dois minutos e cinquenta e um segundos, derivou inquietações, 

questionamentos e problemáticas que tornaram-se variáveis necessárias para o resultado final 

desta pesquisa. 

Em sua fala a ativista foi enfática: 

Primeiramente, antes de fazer minha fala, eu queria socializar com vocês o que 

aconteceu comigo hoje ao chegar na ‘casa do povo’. Eu vim com uma roupa que eu 

vejo várias mulheres usando: eu estou com um vestido, não sei se vocês viram, mas 

eu vou mostrar aqui rapidinho [pausa para mostrar o vestido]. Esse vestido que 

vocês veem foi o motivo de mais uma vez (...) como já aconteceu na Câmara de 

Vereadores com o movimento de travestis e transexuais, onde várias foram barradas 

por não estarem com “roupas adequadas” a adentrar na outra casa do povo e, mais 

uma vez, esse tipo de coisa acontece na Assembleia Legislativa. Travestis e 

transexuais têm que ficar esperando a boa vontade de alguém para liberar a entrada 

delas. Gente, isso é inadmissível! Pra quê que serve o dia 17 de maio se a gente 

ainda sofre a mesma coisa que a gente sofria se não existisse o dia 17 de maio?4 

Sem rodeios, foi mais além em suas ponderações, afirmando que: 

[...] É bastante importante a gente ‘tá’ mostrando o que a gente quer a essa 

Assembleia preconceituosa, transfóbica, misógina, que socializa esse preconceito 

diariamente. [...] A gente tem que ‘tá” se humilhando em frente à Assembleia, 

esperando alguém ir lá liberar. [...] A secretária estava na hora e foi solidária com 

minha luta. Ela estava com uma saia no mesmo comprimento que a minha e disse 

que só iria entrar quando eu entrasse. Para mim, isso sim é uma atitude de 

cidadania.5 

Qualquer pessoa que olhasse apenas para o comprimento daquele vestido, que 

localizava-se estrategicamente a dois ou três dedos acima do joelho, não imputaria quaisquer 

sinônimos de vulgaridade e/ou falta de respeito. Visto que, além da peça, ela portava um 

blazer que denotava ainda mais seriedade e sensação de pertencimento ao recinto. Conforme 

apontado por Regina, a própria secretária da Assembleia Legislativa vestia uma saia de igual 

                                                 
4 O vídeo encontra-se disponível em 

https://www.facebook.com/rebeckaglitter/videos/vb.100002980327375/729345290508142/?type=3&theater, 

acessado em 08 de novembro de 2015. 

 
5 Idem. 

https://www.facebook.com/rebeckaglitter/videos/vb.100002980327375/729345290508142/?type=3&theater
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comprimento. O debate em questão ia além da analogia entre as “vestes apropriadas” e o local 

em pauta. O que estava em voga era, sobretudo, a relação entre as experiências trans e as 

possibilidades de exercício de cidadania dessa população. 

Algumas categorias analíticas e seus conceitos parecem ser milimetricamente 

calculados para causar confusão e desordem. Afinal, suas próprias definições parecem ser 

compostas por antíteses estrategicamente situadas. Como pode, por exemplo, um cientista 

social titubear ao definir “cidadania”? Pois bem, este foi o paradoxo que me acompanhou 

durante boa parte da construção dessa pesquisa. Intrigado, como um estudante de ensino 

fundamental que fazia pesquisas no final da década de 1990 nas enciclopédias da biblioteca 

da escola, tentei me aparelhar com um discurso de exatidão que pudesse me conferir 

estabilidade conceitual ao definir a tão falada e discutida “cidadania”. Não foi a melhor 

solução. Questionei colegas cientistas sociais, antigos professores, atuais professores, torrei a 

paciência da minha orientadora e lá estava a interrogação. Quase imutável. Tinha receio de 

continuar perguntando e passar a impressão de que tinha, por causa da dificuldade de 

abstração, algum problema cognitivo de aprendizagem. 

Seria conveniente buscar conceitos precisos. A ideia advinda da Grécia que 

sancionava como sendo cidadão o homem que transitava na Pólis6 parecia ser uma ótima 

opção. Além de precisa e clássica, sugeriria erudição histórica e um conhecimento 

interdisciplinar. Mas como relacioná-lo com meu campo? O que a Pólis grega teria de 

intersecção com a rotina de travestis e mulheres transexuais da cidade de Natal? 

Jaime Pinsky, na introdução de História da cidadania, se debruça na definição de 

“cidadão”. De acordo com ele, 

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: 

é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, 

ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a 

democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do 

indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à 

saúde, a uma velhice tranquila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, 

políticos e sociais (PINSKY, 2003, p.9). 

O aparato de abordagem conceitual de Pinsky parecia suscitar um delinear mais 

formal se o pressuposto fosse apenas a comparação com o ‘homem que transitava na Pólis 

grega’. Contudo, ainda me sentia desprovido de um alicerce que pudesse robustar minha 

                                                 
6 Na Grécia Antiga, a Pólis era um pequeno território localizado geograficamente no ponto mais alto da região, e 

cujas características eram equivalentes a uma cidade. O surgimento da Pólis foi um dos mais importantes 

aspectos no desenvolvimento da civilização grega. 
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edificação analítica e, mesmo tentado me esquivar de prerrogativas positivistas, precisava 

relacionar e criar um diálogo palatável entre as definições de “cidadania” e “cidadão” com as 

minhas colaboradoras de pesquisa. Porém, minhas tentativas de fazê-lo resultavam numa 

sistemática teia de pleonasmos. 

Essa imprecisão na definição conceitual foi o estopim para um dos primeiros 

insights que corroboraram para algumas das minhas ainda tímidas reflexões. Enquanto 

buscava aportes teóricos que pudessem auxiliar na minha “empreitada conceitual”, deparei-

me com algumas ponderações da psicóloga transfeminista Jaqueline Gomes de Jesus que, ao 

fazer o exercício teórico de problematizar a categoria “cidadania”, mais especificamente no 

que tange a concepção de “cidadão”, reitera que, por mais que a história tenha determinado 

teoricamente do que se trata, os dois conceitos ainda estão empiricamente num processo de 

construção. Sobretudo, porque grande parte do que se determina sobre eles não é aproveitado 

por grande parte da população (JESUS, 2015). 

A empiria trazida à tona pela psicóloga forneceu algumas das pistas para as 

análises dessa pesquisa. A categoria “cidadania” relacionada às vivências de travestis e 

mulheres transexuais possui pouca (quase nenhuma) inteligibilidade se não for pensada de 

maneira relacional, visto que o pano de fundo que constitui essas experiências é perpassado 

por algumas categorias de sustentação. No âmbito dessas experiências, não seria possível 

recorrer a definições precisas e perenes de “cidadania” sem aventar discussões que circundam 

outras propostas analítico-discursivas, tais como nome social, violência transfóbica, acesso ao 

mercado de trabalho, políticas públicas de saúde. Essa perspectiva relacional será 

contextualizada e tencionada na pesquisa levando em consideração a tríade corpo-gênero-

sexualidade. 

Não foi à toa que Regina pronunciou-se categoricamente fazendo alusão ao 

tamanho de sua roupa. Ao referir-se a secretária da Assembleia Legislativa, assinalando que 

“Ela estava com uma saia no mesmo comprimento que a minha e disse que só iria entrar 

quando eu entrasse.”, a ativista põe em cena um complexo arranjo normativo que impõe 

sanções sociais que operam na deslegitimação de sua identidade de gênero, patologizando-a 

medico e socialmente. Desvela a ideia de que a subversão da dicotomia corpo e gênero, 

representada respectivamente pela díade natureza e cultura, a confere a intitulação de “mulher 

inacabada”. Elucida que, mesmo vivendo uma experiência de gênero feminina, a intitulação 
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corriqueira e recorrente de “monstruosidade humana” é uma analogia ao seu descumprimento 

a lógica imposta pelo sexo biológico.  

Partindo desse pressuposto, o cerne desta investigação ancora-se na análise da 

relação entre as experiências de travestis e mulheres transexuais e a categoria cidadania na 

cidade de Natal. Para isso, foram analisados, num primeiro momento, os desdobramentos 

incutidos na pauta de atuação da Organização Não Governamental Atransparência e o 

impacto destes com as vivências de travestis e mulheres transexuais da cidade. Num segundo, 

e mais importante, momento, acompanhei o reflexo dessas ações no cotidiano de travestis e 

mulheres transexuais da cidade que pertenciam a ONG. Essa informação é salutar para a 

compreensão de que a proposta nevrálgica da pesquisa é pautada muito mais nas experiências 

de cidadania (ou ausência dessas) de travestis e mulheres transexuais que fazem parte da 

ONG da cidade de Natal, do que de uma ONG que pauta esses direitos. Embora pareçam duas 

propostas iguais e redundantes, ao inferir que o objetivo geral está mais focado mais 

experiências e relatos das interlocutoras, imputo o protagonismo da dissertação às vivências 

de travestis e mulheres transexuais que fazem parte da Atransparência, sendo a ONG a 

principal mediadora das ações de cidadania.  

Metodologicamente, o trabalho é caracterizado como sendo uma pesquisa 

qualitativa, com desdobramento etnográfico. Através de entrevistas com questionários 

semiestruturados, foram formuladas perguntas que versam sobre uma categoria principal, a 

cidadania, e categorias que compõe o pano de fundo da referida (nome social, acesso aos 

serviços de saúde, acesso ao mercado formal de emprego). A análise dos achados da pesquisa 

foi possível a partir da análise do discurso (Foucault, 1996), assim como da análise qualitativa 

de conteúdo (Caregnato e Mutti, 2006). Saliento que a relação de subjetividade entre 

pesquisador e pesquisadas, conforme pontuarei no decorrer da dissertação, possibilitou 

perguntas mais direcionadas às vivências e experiências individuais, denotando a importância 

dos questionários serem semiestruturados.  

No que tange a estrutura, a pesquisa conta com quatro capítulos, além da 

introdução e das considerações finais. No Capítulo I, Entre trocas e truques: passos para a 

construção da pesquisa, pontuo desde as primeiras indagações que me levaram a escolher os 

estudos de gênero e sexualidade como norteador das minhas análises acadêmicas, até o 

arredondamento da pergunta central que desencadeou o objetivo geral dessa investigação. 
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Discorro, também, acerca de como as relações de subjetividades entre pesquisador e 

pesquisadas foram substanciais para o resultado final desse estudo. 

Sob o título Das fronteiras teóricas: aportes sobre gênero e teoria queer, o 

segundo capítulo é uma tentativa de demonstrar teoricamente como os estudos de gênero e 

sexualidade foram/são cruciais para delimitar os aparatos histórico-sociais determinantes no 

processo de análise das experiências trans enquanto identidades de gênero. Percorro uma 

trilha (ou mais de uma) que situa-se incialmente nos estudos de mulheres e tem como “destino 

final” uma análise crítica da importação da teoria queer para o cenário tupiniquim, atentando 

para as escalas, conexões e turbulências referentes à importação de uma teoria norte 

americana para o Brasil, questionando a aplicabilidade dessa teoria à militância e à cidadania 

LGBTT brasileira, com nítido destaque àquelas que tangem a população “TT”. O 

tencionamento teórico contará com as contribuições de autores que declinam seus aparatos 

intelectuais à crítica da colonialidade do poder/saber, reverberando uma teoria conhecida 

academicamente como decolonial. 

Denominado Identidades em trânsito: das travestilidades e transexualidades, o 

terceiro capítulo vislumbra traçar um panorama das travestislidades e transexualidades no 

Brasil. A princípio, sob a ótica das abordagens acadêmicas e dos recortes específicos às quais 

essas abordagens se dedicam. Em seguida, demonstrando, através dos poucos dados gerais de 

ONGs e outros segmentos da militância como a cidadania desse grupo é demarcada por uma 

sistemática negação a direitos básicos, ocasionando alguns fenômenos sociológicos como o da 

cidadania precária (Bento, 2014). Um desses direitos é, por mais paradoxal, que possa 

parecer, a possibilidade de ter a própria existência e o direito à vida preservados. Como 

ilustração dessa realidade, apresentarei alguns dados que comprovam que o Brasil é o país 

líder em assassinatos de pessoas trans em todo o mundo, ou, conforme apontado pela 

socióloga Berenice Bento, “o país do transfeminicídio” (BENTO, 2013, p.1). 

No quarto capítulo, Entre elas: Políticas públicas e cidadania de travestis e 

mulheres transexuais de uma ONG em Natal/RN, analiso as narrativas e experiências das 

interlocutoras da pesquisa, observando como a ONG interfere da promoção de políticas 

públicas para essa população, como os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário lidam com 

essas demandas, quais as iniciativas que têm surgido para minimizar os graus de 

invisibilização da cidadania da população a qual a pesquisa se direciona. Cabe ressaltar que o 

convívio no campo apontava para um dado específico: a cada vez que eu fazia uma entrevista 
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ou análise de dados, percebia que individualmente as entrevistadas tinham um discurso que 

potencializava um componente ou subcategoria que compunham o pano de fundo da 

cidadania, enquanto categoria principal de análise. Em outras palavras, uma colaboradora era 

mais enfática ao discorrer sobre a utilização do nome social na cidade, outra era mais 

recorrente em falar sobre as políticas públicas voltadas para os cuidados de saúde, o mesmo 

acontecia quando uma interlocutora aventava sobre as lacunas existentes entre as vivências de 

travestis e mulheres transexuais e o mercado formal de trabalho, e isso foi uma constante na 

quase totalidade das entrevistas. Dessa maneira, além de uma melhor possibilidade de 

verificar os desdobramentos das políticas públicas e dos aspectos de asseguramento (ou não) 

da cidadania da população em voga, as relações de subjetividade entre pesquisador e as 

colaboradoras potencializaram outros prismas ou percepções analítico-discursivas. 

 Nas considerações finais, reflito sobre os resultados oriundos da pesquisa. Atento 

para quais os caminhos, avanços e retrocessos que a cidadania de travestis e mulheres 

transexuais da cidade de Natal desencadearam durante a confecção da dissertação e sobre a 

importância de ONGs como a Atransparência nesse processo de reivindicação e afirmação da 

cidadania. 
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2. CAPÍTULO I 

ENTRE TROCAS E TRUQUES: passos para a construção da pesquisa. 

Faz algum tempo que venho refletindo acerca de quando e como surgiram meus 

primeiros questionamentos inerentes à temática dos estudos de gênero e sexualidade, com 

ênfase nas temáticas que permeiam as experiências trans. Para refletir sobre esse desabrochar 

são necessárias algumas inferências. 

 Desde que comecei a tatear o mundo das leituras fui um crítico de notas e/ou 

referências biográficas em textos acadêmicos, porém, após um tempo de (re)leituras e 

reflexões, passei por uma mudança de perspectiva. Dentre os motivos mais pujantes, localizo-

me temporalmente na leitura de um texto da antropóloga Larissa Pelúcio, que me foi 

apresentado por um amigo no ano de 2013, cuja pertinência me faz referenciá-lo sempre que 

estou falando a respeito da importância da subjetividade do/a pesquisador/a na confecção dos 

seus artefatos intelectuais.  

Em Subalterno quem, cara pálida? Apontamentos às margens sobre pós-

colonialismos, feminismos e estudos queer.7, a autora relata como, no ano de 1981, algumas 

de suas “certezas” foram desconstruídas. Naquele ano, aos 18 anos de idade, fora viver na 

Alemanha e suas convicções acerca de classe social e etnia passaram por uma virada 

circunstancial. De acordo com a antropóloga, um paradoxo se instaurou quando, ao chegar ao 

país europeu, descobriu que, diferente do Brasil onde era uma jovem socialmente branca (com 

todos os recortes sociais que a categoria “branquitude” imbricava-se), no Velho Mundo 

passara a ser apenas mais uma imigrante marcada pelos recortes da colonialidade. No texto 

referido Pelúcio aponta: “Naquele longínquo ano de 1981, perdi também meu lugar de classe, 

tornei-me mais uma imigrante terceiro-mundista pronta para lavar pratos ou banheiros. De 

repente me vi num lugar intersticial: o que eu era?” (PELÚCIO, 2012, p. 398). 

Declino-me num exercício de abstração autobiográfica semelhante ao da autora 

para me recordar dos meus primeiros contatos com minha temática de pesquisa. Numa rápida 

digressão até meados da década de 1990, recordo de uma cena que ocorria com frequência 

nos finais de semana. Meu pai fazia parte de uma associação de futebol amador que se reunia 

                                                 
7 PELÚCIO, Larissa. Subalterno quem, cara pálida? Apontamentos às margens sobre pós-colonialismos, 

feminismos e estudos queer. Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar. São Carlos, v. 2, n. 2, jul-dez 

2012, pp. 395-418. 
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todos os sábados num dos clubes da cidade para prática do esporte e era costume retornar para 

casa de carona com um dos seus amigos. Essa prática acontecia ritualmente, sábado após 

sábado, durante cerca de três anos. No banco de trás estava eu ouvindo um CD de forró que, 

de tanto que repetia, me fez aprender todas as músicas do álbum. 

Tão recorrente quanto o compasso e a cadência em que as letras das músicas 

entravam na minha mente, fazendo de mim um exímio conhecedor daqueles versos, outro fato 

acontecia de maneira sistemática. No meio do caminho sempre passávamos por um ponto de 

prostituição de travestis e mulheres transexuais da cidade que se localizava (localiza-se até 

hoje, inclusive) estrategicamente em frente à rodoviária do município. Ao passo que nos 

aproximávamos do local, iniciava-se um longo roteiro de insultos e xingamentos que, assim 

como as letras das músicas do CD de forró, tornavam-se uma sinfonia para os meus ouvidos. 

Eu, como qualquer criança com pouco mais de cinco anos, aprendia absolutamente todos 

aqueles léxicos. Meu pai e o amigo disparavam palavras como “travecas”, “viadinhos”, 

“cambada de sem vergonhas”. As insultadas, por sua vez, não deixavam barato e retribuíam 

dizendo: “Desçam aqui!”, “Seus frouxos!”.   

O final de semana passava, chegava a segunda-feira e, como de costume, eu ia 

para escola. Lá, após as obrigações e tarefas escolares, eu ia para o recreio e, como todas/os 

as/os minhas/meus colegas, fazia de tudo para me divertir. Todo aquele cenário parecia 

consistir na rotina corriqueira de crianças daquela idade - ir à escola, fazer tarefas, brincar 

com os amiguinhos no recreio. Aos poucos, descobri que não era bem assim. 

Diferente dos meus amiguinhos (no masculino), eu sempre preferia brincar com 

minhas amiguinhas (no feminino). Ao invés de jogar bolinhas de gude e ou soltar peões, eu 

preferia brincar de casinha e fazer penteados nas meninas; ao invés de correr e brincar de 

polícia e ladrão com meus prováveis amigos, eu optava por ficar na rodinha de meninas e 

observá-las falar sobre maquiagem e sobre o tamanho e os modelos das botas da Xuxa. Como 

era de se esperar, as consequências foram imediatas. Os alunos das turmas mais avançadas 

não tardaram a me direcionar ‘palavras’ que dia pós dia martelavam minha cabeça. Ao me 

verem na roda de meninas, a quantidade de apelidos era infindável: “bichinha”, “paquita”, 

“princesinha”, “travequinha”, “mulherzinha”. Ao bojo constitutivo desse processo de insultos, 

ofensas e agressões arraigadas a não adequação das expectativas normativas de gênero, a 

socióloga Berenice Bento alcunhou de “heteroterrorismo” (BENTO, 2011). 



25 

 

Ao ouvir aquelas afrontas eu me deparava com uma situação de dubiedade. 

Embora eu não soubesse o significado de “bichinha”, “mulherzinha” ou “travequinha” (como 

qualquer criança com pouco mais de cinco anos), eu sabia que essas eram coisas que eu não 

poderia ser. Aquelas expressões soltas não possuíam inteligibilidade para mim e, por mais que 

naquela idade eu não conseguisse diferenciar designações de brincadeiras masculinas e/ou 

femininas, eu percebia que recebia menos insultos à medida que me forçava a brincar com as 

bolinhas de gude e peões e não mais tecia comentários às vestimentas da Xuxa. Eu estava 

linguisticamente cirurgiado. Numa rápida adaptação do autoquestionamento da antropóloga 

Larissa Pelúcio que perguntava “O que eu era?”, eu sancionava “Eu sei o que eu não quero 

ser!”. 

Ao afirmar que a “realidade é construída socialmente” Peter Berger e Thomas 

Luckmann (1985, p.11) subsidiam algumas possibilidades de entendimento de quais as 

prerrogativas compunham aqueles inúmeros insultos que me eram direcionados naquelas 

manhãs da década de 1990. De acordo com os teóricos, “A vida cotidiana apresenta-se como 

uma realidade interpretativa pelos sujeitos e subjetivamente dotada de sentido para eles na 

medida em que forma um mundo coerente.” (BERGER, P.; e LUCKMANN, T., 1985, p.35). 

Não era à toa que aquelas ofensas eram permeadas por dois componentes 

analíticos. O primeiro dizia respeito ao gênero, visto que todas eram lançadas no feminino, 

enquanto o segundo estava relacionado a inferiorização do anterior, evidenciado pelo uso dos 

termos no diminutivo. Obviamente não tenho intenção de promover um minucioso 

diagnóstico semântico e nem de construir uma “epistemologia das ofensas infantis”, porém o 

quadro autobiográfico até aqui apontado sustenta a possibilidade de discussão e reflexão da 

temática que anos mais tarde viria a despertar meu interesse na universidade. 

O ensejo da sentença de Berger e Luckmann serve como base reflexiva para 

inferir que um “mundo coerente”, no que se refere as discussões de gênero, para aqueles meus 

colegas de escola (mesmo que não intencionalmente) , assim como para o meu pai e seu 

amigo, que semanalmente ofendiam as travestis e mulheres transexuais do ponto de 

prostituição da minha cidade, era configurado por uma lógica imutável que prescrevia como 

tácita a reprodução de um modelo binário e, sobretudo, hierárquico que prescrevia – e 

prescreve – o lugar do feminino como inferior ao masculino. Anos mais tarde, porém, eu viria 

a pensar em outras possibilidades de “mundo(s) coerente(s)”, cujas perspectivas abarcariam 

outras infinidades de maneiras de hierarquização e subserviência do gênero feminino ao 
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masculino, porém, em outras inúmeras probabilidades de subverter micropoliticamente esse 

quadro estrutural. 

 

2.1 Potencializando a(s) feminilidades(s) 

 No que tange aos desdobramentos desta investigação, cabe pontuar algumas de 

suas idiossincrasias. Embora minha trajetória acadêmica na graduação – projetos de iniciação 

científica, extensão, iniciação à docência – tenha sido marcada primordialmente pelos estudos 

de gênero, sexualidade e direitos humanos de gays, lésbicas, travestis, transexuais e 

transgêneros, a experiência com esse mesmo campo de investigação em Natal era, além de 

nova e desconhecida, desafiadora. Isto porque, a minha vinda de Ilhéus/BA para a cidade 

referida se deu única e exclusivamente por causa do mestrado em Ciências Sociais no 

PPGCS/UFRN. Esta acepção, porém, foi alterada nos primeiros contatos com as travestis e 

mulheres transexuais da cidade, sobretudo, aquelas que fazem parte da ONG Atransparência. 

De início, o objetivo geral da pesquisa vislumbrava analisar as possibilidades de 

dissociação da prostituição como principal fonte de recursos inerentes à representação social 

de travestis e transexuais em Natal/RN. Em outras palavras, a pergunta que norteava o então 

projeto era: “Há alternativas de vivências trans que subvertam a dicotomia corpo/clientela?”. 

Assim como: “É possível que as travestis e as transexuais da cidade dissociem a prostituição 

como principal fonte de representação social?”. 

Esses questionamentos e perguntas iniciais, porém, foram desconstruídos com as 

primeiras arguições de pessoas próximas – orientadora, professores próximos, colegas de 

mestrado. Todas essas pessoas, ao referirem-se à pergunta fundante da pesquisa, 

diziam/indagavam: “Como você vai desconstruir a ideia de que a prostituição é a principal 

fonte de recurso dessas pessoas?”. 

Ao esquadrinhar as pesquisas, o quadro teórico e os relatórios de órgãos como a 

Articulação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), entendi em que se fundamentava 

os questionamentos daquelas/es que faziam contribuições. Desassociar a prostituição das 

experiências e vivências de travestis e mulheres transexuais seria algo quase impossível. Não 

somente pelo fato de que a prostituição é a principal fonte de recursos financeiros para esta 

parcela da população, mas, sobretudo, porque as zonas e esquinas noturnas constituem o mais 

eficaz espaço de trocas simbólicas e convívio social (BENEDETTI, 2005). 



27 

 

Era preciso reformular a problemática e os eixos metodológicos centrais para a 

análise investigativa e, a partir desses insights e das primeiras informações obtidas sobre as 

organizações de travestis e transexuais da cidade, comecei a tatear as possibilidades de 

mudanças. Após um período de buscas, visitas e contatos, descobri que há em Natal duas 

ONGs que tem como objetivo o asseguramento da cidadania de pessoas trans, a Atrevida e a 

Atransparência. Suscitei a relevância de utilizá-las como aporte de campo, porém, na primeira 

ida à Atrevida percebi que seria delicado fazer a pesquisa no local.  

Embora muito solícita, a atual presidenta da ONG Atrevida passava (vem 

passando, aliás) por problemas de saúde, o que acarretou a necessidade de novamente 

repensar o campo. Ela me relatou que nos meses que antecederam meu primeiro contato ela 

havia ficado mais no hospital do que em casa e, com toda delicadeza da situação, estava 

disposta a colaborar com a pesquisa. Mesmo assim, entendi que fazer pesquisa (entrevistas, 

visitas frequentes, solicitação de material) seria, além de impertinente, tangencialmente 

antiético. Até porque, segundo a própria presidenta, as atividades daquela tinham dado “uma 

esfriada” devido sua condição médica. A Atrevida não era mais uma opção. 

Fui, então, apresentado a presidenta da outra ONG da cidade, a Atrasnparência. 

Após este começou o trabalho de campo tornou-se viável e possível.  

Já no primeiro contato com Regina, ativista e responsável pela ONG, comecei a 

delinear, mesmo que mentalmente, as estratégias que configurariam o andamento teórico-

metodológico desta investigação, cujas características serão referidas posteriormente. 

Obviamente, esses subterfúgios passaram por uma série de adequações, ajustes e adaptações 

que ocorreram através das reuniões de orientação, do grupo de estudos do Núcleo Tirésias e 

pelas contribuições de disciplinas como a de Epistemologia das Ciências Sociais, do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN. Entretanto, o eixo basilar 

referente à configuração pesquisador-objeto-pesquisador foi notadamente facilitado pela 

destreza e pelo comprometimento em que as colaboradoras da pesquisa desprenderam para 

comigo. 

Regina havia participado no início do mês de abril de 2014 de uma das rodas de 

conversas promovidas pelo Núcleo Tirésias. Aquele foi o nosso primeiro contato. A partir de 

então, devido à frequência dela nos eventos do Núcleo, fomos estreitando o contato e a troca 

de informações relacionadas às atividades inerentes às experiências trans na cidade. Ela me 
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mantinha informado sobre as ações do movimento político, em contrapartida, eu a informava 

sobre as ações acadêmicas atinentes a temática.  

No segundo semestre de 2014, marquei a primeira visita à Atransparência e, 

paulatinamente fui conhecendo individualmente as trans que viriam a figurar esta pesquisa. A 

princípio, conheci Amanda e Sofia. Pouco tempo depois, fui apresentado paulatinamente às 

outras integrantes que fazem parte da ONG. Érica e Joice eu conheci na UFRN, a primeira 

logo que cheguei da Bahia e a segunda no final do segundo semestre de 2014. 

As pesquisas nacionais relacionadas às experiências trans delineiam como as 

subjetividades das/os pesquisadoras/es influenciaram na relação com o objeto. Benedetti 

(2005), Bento (2006), Kulick (2008) e Pelúcio (2009) são categóricos ao descrever como, ao 

longo de suas etnografias, foi indiscutivelmente necessário adquirirem táticas relacionais de 

aproximação e confiança com suas/seus interlocutoras/interlocutores. 

Assim, logo no primeiro contato com as trans da/na Atransparência, imaginei que 

precisaria demandar um conjunto comportamental que fizesse emanar certa “postura séria de 

pesquisador”. No entanto, antes mesmo de eu me apresentar, Sofia foi taxativa em sua 

pergunta, antes que eu começasse a me pronunciar. Sem eufemismos e de forma categórica 

questionou: “Mas tu é bicha, né!?”. Toda a tensão que emergia daquela primeira aproximação 

dera lugar a um sorriso de canto de boca em todas as pessoas que estavam no recinto. Além de 

Sofia e Regina, estávamos eu, Amanda e mais duas trans que, apesar de estarem presentes em 

alguns das minhas visitas de campo, não figuram como interlocutoras da pesquisa.  

Sem muitos rodeios e de maneira afirmativa confirmei a pergunta de Sofia e, 

pouco tempo depois, ainda naquela tarde, percebi que aquele era o estopim que asseguraria 

inúmeros dos meus “achados” na pesquisa. 

Devo salientar que, por conhecer algumas peculiaridades que envolvem o campo 

simbólico das experiências trans, sobretudo da(s) travestilidade(s) e transexualidade(s), pude, 

além de solidificar um diálogo fluido com minhas colaboradoras, estabelecer relações diretas 

com falas e contribuições da experiência de campo na graduação. 

Essas apreensões somadas à minha orientação sexual serviram de base para que a 

interlocução entre pesquisador e pesquisadas seguisse um ritmo compassado. Assim, na 

transição daquele final de tarde para o início da noite, Sofia, Regina e Amanda falavam não 

somente acerca a cidadania de travestis e mulheres transexuais em Natal/RN, mas também 
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sobre inúmeras trivialidades de suas vidas. Falavam sobre bofes8, mariconas9, aqüé10 e 

amapoas11. No mais, todo o fio condutor que permeava o finalzinho daquele primeiro bate-

papo informal estava ligado a signos socialmente construídos como femininos (roupas de 

grifes internacionais, homens, maquiagem, sapatos e variações). Ao chegar, naquele mesmo 

dia, com inúmeras informações e possibilidades de moldar a pesquisa e suas variáveis a partir 

daquelas informações que eu acabara de colher (mesmo se tratando de um bate papo 

informal). A euforia proveniente das novas informações a serem incutidas à pesquisa, 

fizeram-me, também, viajar no tempo e lembrar das ofensas e dos insultos que meu pai e o 

amigo rotineiramente direcionavam às travestis e transexuais naquelas noites de sábado de 

meados da década de 1990, bem como das ofensas e insultos que meus colegas de escola me 

direcionavam diariamente no pátio do colégio nos horários de recreio. 

Aquelas lembranças, que eu guardava nunca caixa de arquivo morto da minha 

memória e eu achava que não teria nenhuma utilidade – a não ser me sentir inferiorizado por 

gostar das botas da Xuxa e de falar sobre maquiagem com aquelas minhas colegas de 

infância, tornaram-se minhas principais aliadas na fomentação da minha pesquisa. Ser 

feminino me proporcionou uma abertura considerável ao campo e às rotinas das minhas 

interlocutoras; ter uma performance de gênero identificada como feminina me fez ter acesso a 

informações fundamentais para o resultado final dessa pesquisa, das quais arrisco dizer que 

não seria possível se eu não o fosse; ser feminino me fez enxergar que um “mundo coerente” 

não poderia (e não pode) deslegitimar nenhum tipo de feminilidade, inclusive as mais abjetas. 

Compartilho com Kulick (2008) a ideia de que ser gay, mais que isso, um gay 

afeminado, foi um traço significativo para minha inserção no campo. Em sua etnografia, 

realizada entre os anos 1996 e 1997 com travestis na cidade de Salvador/BA, o antropólogo 

reitera como sua orientação sexual foi um ponto crucial para a realização da sua pesquisa. 

Segundo ele: 

A questão da minha orientação sexual veio a ser uma das principais perguntas que 

surgiam no diálogo com as travestis. Feitas as apresentações, alguém sempre 

indagava – diretamente a mim, ou à pessoa que acabara de me apresentar – se eu era 

                                                 
8 Termo êmico utilizado por travestis e transexuais para fazer referência aos homens, sobretudo àqueles que 

consideram viris e másculos. 

 
9 Termo êmico utilizado para definir homens gays mais velhos. 

 
10 Maneira de referirem-se a dinheiro. 

 
11 Forma mais recorrente de definirem a categoria “mulher”. 
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“viado”. Ante a resposta afirmativa, as travestis normalmente expressavam 

aprovação e mostravam-se visivelmente mais à vontade. [...] Sou tentado a presumir 

que minha condição de pesquisador estrangeiro, preocupado em manter uma postura 

não condenatória, e assumidamente gay, permitiu um certo tipo de relação com as 

travestis cujo resultado foi o acesso a dimensões de suas vidas que ainda não haviam 

sido descrita em estudos anteriores (KULICK, 2008, p.33). 

 

Em Devir Mulher, Félix Guatarri (1987) aponta como os devires sexuados 

coadunam em detrimento do poder fálico. De acordo com ele 

Por não estar longe do binarismo do poder fálico, o devir mulher pode desempenhar 

este papel mediador frente aos outros devires sexuados. Para compreender o 

homossexual, dizemos que é um pouco “como uma mulher”. [...] O próprio desvio, 

as diferentes formas de marginalismo são codificadas para funcionar como válvulas 

de segurança. (GUATTARI, 1987, p. 35). 

 

 

Tendo determinado o campo, as interlocutoras, as relações de subjetividade 

pesquisador x pesquisadas e a problemática que circundava minhas inquietações, pude 

caminhar com uma perspectiva delimitada.  
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3. CAPÍTULO II 

DAS FRONTEIRAS TEÓRICAS: Aportes sobre gênero e teoria queer. 

Em Individualismo e cultura, Gilberto Velho aponta que “Em uma sociedade 

moderna os mapas de orientação para a vida social são particularmente ambíguos, tortuosos 

e contraditórios. (VELHO, 2012, p.36). Arrisco afirmar que os graus que ambiguidade(s), 

tortuosidade(s) e contraditoriedade(s) das vivências de travestis e mulheres transexuais do/no 

Brasil são ainda mais latentes. 

Berenice Bento, para aventar o debate em torno do nome social12 para pessoas 

trans no Brasil13, recorre a quatro marcadores históricos do nosso país (leis que antecedem a 

promulgação da Lei Áurea; o voto feminino e o debate sobre quais mulheres devem/podem 

votar; a relação capital e trabalho; a inclusão de lésbicas e gays na legislação) para fomentar o 

arcabouço conceitual denominado pela autora de cidadania precária.14 Para a teórica, há no 

Brasil um modus operandi que desvelam um processo de conta-gotas referente à conjuntura 

política que representa os direitos e conquistas à população considerada excluída (Bento, 

2014). 

Antônio Vladimir Félix-Silva15, num estudo cartográfico realizado na cidade de 

Natal/Rn, atenta para o ‘deslugar’ das pessoas trans, cuja arquitetura estrutural passa por uma 

sistemática transvaloração16 dos valores pré-determinados pelos códigos que dão 

inteligibilidade aos gêneros, ao passo que reestruturam novos valores a fim de produzirem 

subjetividade. 

                                                 
12 Retornarei ao debate acerca do nome social no Brasil, com ênfase na cidade de Natal/RN, no Capítulo III, 

onde farei a análise das entrevistas com as colaboradoras dessa pesquisa. 

 
13 BENTO, B. Nome social para pessoas trans: cidadania precária e gambiarra legal. Contemporênea– Revista 

de Sociologia da UFSCar, São Carlos, v.4, n.1, jan – jun. 2014, p.165-182. 

 
14 Idem. 

 
15FÉLIX-SILVA, A. “Comigo ninguém pode”: subjetividades trans e politização do corpo no limiar da 

contemporaneidade. In: Berenice Bento & Antônio Vladimir Félix-Silva. (Org.). Desfazendo gênero: 

subjetividade, cidadania, transfeminismo. 1a.ed.Natal (RN): EDUFRN, 2015, p. 181-200. 

 
16Para uma maior apreensão do conceito de ‘transvaloração’ ver: NIETZSCHE, F. Genealogia da moral. 

Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2009. 
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Jaqueline Gomes de Jesus17 identifica a sistemática forma de desumanização em 

processos grupais e institucionais aos quais as experiências trans estão incutidas. Para isso, 

atenta para a maneira como a categoria ‘cidadania’ foi, ao longo do tempo, criando fronteiras 

estratégicas para deixar à margem os considerados ‘não cidadãos’ e diagnostica como a 

população composta por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e 

intersexuais é uma das mais excluídas, sobretudo no que diz respeito a inclusão e produção de 

políticas públicas. 

O objetivo desse capítulo é refletir como a cidadania precária (Bento, 2014), o 

deslugar (Félix-Silva, 2015) e a não cidadania (Jesus, 2015), pensados em suas relações com 

as vivências trans, são derivados de um projeto de Nação ambíguo, tortuoso e contraditório 

(Velho, 2012), principalmente quando relacionada às categorias analíticas de gênero. Para 

isso, centrarei as reflexões na ideia de como as categorias ‘corpo’, ‘gênero’ e ‘sexualidade’ 

são marcadores histórico-sociais determinantes nesse processo. Começo a discussão 

ponderando algumas particularidades teóricas da categoria gênero e em seguida faço discorro 

sobre o surgimento da teoria queer nos Estados Unidos e de como ela foi recepcionada na 

academia brasileira. Finalizo refletindo sobre as possibilidades de relacionar a teoria queer 

com a perspectiva teórica decolonial. 

 

 

3.1 Gênero em perspectiva(s) 

O final da década de 1960 foi marcado pelos chamados movimentos alternativos 

ou contraculturais. Cada um deles abeberava-se em uma causa – mulheres, negros, estudantes, 

homossexuais, hippies -, mas uma característica era comum a todos eles: ambos estavam 

dispostos a romper com o modelo tradicional, heterodoxo, e estruturalmente pré-determinado 

que prevalecia até então (Pinheiro, 2015).  

Foi no período em voga que houve uma grande expressividade do movimento 

feminista, cuja válvula motriz estava centrada na reformulação dos espaços e relações 

provenientes do lugar social ocupado pelas mulheres. De acordo com Joan Scott, 

                                                 
17 JESUS, J. Cidadania LGBTTTI e políticas públicas: identificando processos grupais e institucionais de 

desumanização.In: Berenice Bento & Antônio Vladimir Félix-Silva. (Org.). Desfazendo gênero: subjetividade, 

cidadania, transfeminismo. 1a.ed.Natal (RN): EDUFRN, 2015, p. 341-358. 
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A conexão entre a história das mulheres e a política é ao mesmo tempo óbvia e 

complexa. Em uma das narrativas convencionais da origem deste campo, a política 

feminista é o ponto de partida. Esses relatos situam a origem do campo na década de 

60, quando as ativistas feministas reivindicaram uma história que estabelecesse 

heroínas, prova de atuação das mulheres, e também explicações sobre a opressão e 

inspiração para a ação (SCOTT, 1992, p.66). 

 

 

Dentro das pautas do movimento almejava-se a superação da disparidade entre 

mulheres e homens, representada pela hegemonia masculina. O aparato discursivo do 

movimento feminista, fortemente alicerçada em O Segundo Sexo, publicado em 1949 por 

Simone de Beauvoir, sedimentou um arcabouço teórico cuja finalidade estava calcada em 

modificar as relações de dominação que prevaleciam até então. Neste certame, a proposta de 

reestruturação do modelo dominante era refletida nos mais diversos âmbitos sociais, com 

destaque, inclusive, ao acadêmico-científico, quando a historiadora analisa que 

 
A solicitação supostamente modesta de que a história seja suplementada com 

informação sobre as mulheres sugere, não apenas que a história como está é 

incompleta, mas também que o domínio que os historiadores têm do passado é 

necessariamente parcial. (SCOTT, 1992, p. 79). 

 

 

Esta configuração crítica, entretanto, subsidiou alguns questionamentos no que diz 

respeito à cristalização da bipolaridade em que os gêneros masculino e feminino estiveram 

centrados ao longo da história. Tais lacunas analíticas pareciam não solucionar, ou ao menos 

respostar, dúvidas camufladas em processos históricos pouco interligados com reflexões de 

áreas como a antropologia e, sobretudo, da sociologia. Em sua tese de doutorado, defendida 

em 2003 e publicada em livro no ano de 2006, Berenice Bento tece uma análise sócio 

histórica aos desdobramentos e configurações do limiar dos estudos de gênero, a fim de 

justificar sua opção teórica pelos estudos queer. Sua proposta abarca os pormenores 

conjunturais dos estudos de gênero, derivando três momentos ou intentos explicativos 

provenientes deste: o universal, o relacional e o plural. 

Na perspectiva universal, situa-se a discussão referente a oposição binária entre os 

gêneros, demarcada pela universalidade da subordinação feminina (Bento, 2006). Essa 

tendência explicativa está arraigada na herança teórica de Simone de Beauvoir que apontava o 

dimorfismo como naturalizador do binarismo. Ainda nessa perspectiva, o binarismo, como 

orientador da disparidade entre os gêneros, deriva a hierarquização do gênero masculino em 

detrimento do feminino, sendo o primeiro caracterizado pela objetividade e racionalidade 
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(idiossincrasias relacionadas ao espaço público), enquanto o segundo é limitado à submissão e 

ao espaço privado, a ser o outro absoluto e universal. 

Nessa discussão são pertinentes as contribuições do sociólogo Pierre Bourdieu 

que analisou, sob outro prisma teórico, como os construtos formadores da sociedade estão 

abarcados por elementos que estabelecem uma hierarquização entre o masculino e o feminino, 

originando o que ele denomina como ‘dominação masculina’ (Bourdieu, 2003). Para ele, essa 

dominação é arquitetada simbolicamente, naturalizada e reproduzida pelas instituições sociais 

- igreja, família, escola e Estado.                       

Na perspectiva relacional, o gênero, enquanto categoria analítica, passa a ser 

ponderado rompendo com a perspectiva da universalização ou absolutismo de um feminino. A 

mulher universal passa por um processo crítico de desconstrução e, conforme aponta Bento 

(2006), outras variáveis sociológicas passam a ser levadas em consideração. 

 

 
A categoria analítica “gênero” foi buscar nas classes sociais, nas nacionalidades, nas 

religiosidades, nas etnias e nas orientações sexuais os aportes necessários para 

desnaturalizar e dessencializar a categoria mulher, que se multiplica e se fragmenta 

em negras analfabetas, brancas conservadoras, negras racistas, ciganas, camponesas, 

imigrantes (BENTO, 2006, p.74). 

 

 

A autora destaca, também, esse momento foi importante para a fomentação de um 

novo campo de estudos: o das masculinidades, cuja premissa de análise se abeberou na 

desconstrução, assim como no caso da mulher universal, do homem naturalmente dominador, 

detentor da legitimidade do trânsito no espaço público e naturalmente viril (Bento, 2006). 

No terceiro momento ou perspectiva, denominado plural, está calcada a 

prerrogativa crítica e à problematização do atrelamento entre sexualidade, gênero e 

subjetividade, tencionando a ideia de multiplicidade dos sentidos e da inteligibilidade dessas 

categorias. Ainda de acordo com Bento, 

A ideia do múltiplo, da desnaturalização, da legitimidade das sexualidades 

divergentes e das histórias das tecnologias para a produção dos “sexos verdadeiros” 

adquire um status teórico que, embora vinculado aos estudos das relações de gênero, 

cobra um estatuto próprio: são os estudos queer (BENTO, 2006, p.80). 

 

 

 

 

3.2 Notas sobre os estudos queer 

O sociólogo Richard Miskolci (2009) aponta que a teoria queer tem seu estopim 

datado no final dos anos 1980, como sendo uma possibilidade/alternativa para os estudos 
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sobre minorias sexuais e de gênero. Influenciada pela obra do filósofo francês Michel 

Foucault e os Estudos Culturais norte-americanos, a teoria queer enxerga e analisa a 

sexualidade como uma construção social e histórica. Os estudos queer também se 

empenharam em evidenciar uma ordem social que rege a sociedade e que coloca a 

heterossexualidade como natural e compulsória, vista como uma lei da coerência social que 

impõe uma lógica linear entre sexo-gênero-sexualidade, em outras palavras, a ordem social 

vigente determina que se o sexo-genitália for um pênis, o sujeito tem que ter como identidade 

de gênero a imagem do homem-macho, uma prática social baseada naquilo que é atribuído à 

masculinidade e o desejo heterossexual, ou seja, ter vontade de se relacionar com mulheres. 

Do mesmo modo, se o sexo-genitália for uma vagina, a identidade de gênero tem que ser a 

imagem de uma mulher-fêmea, a prática social alicerçada na feminilidade e o desejo tem que 

ser destinado a pessoas do sexo oposto, ou seja, homens. Essa estrutura que coloca a 

heterossexualidade como fundamento da sociedade, Michael Warner nomeou de 

heteronormatividade. Miskolci (2009) interpreta o conceito de Warner e esclarece 

heteronormatividade como sendo: 

Um conjunto de prescrições que fundamenta processos sociais de regulação e 

controle, até mesmo aqueles que não se relacionam com pessoas do sexo 

oposto. Assim, ela não se refere apenas aos sujeitos legítimos e normalizados, 

mas é uma denominação contemporânea para o dispositivo histórico da 

sexualidade que evidencia seu objetivo: formar todos para serem 

heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente 

coerente, superior e “natural” da heterossexualidade (MISKOLCI, 2009, p. 

156-157). 

 

 

Em suma, a crítica sobre a heteronormatividade e as análises sobre a sexualidade 

como dispositivos históricos de poder norteiam os estudos queer. Para uma definição mais 

clara, a teoria queer seria o estudo “daqueles conhecimentos e daquelas práticas sociais que 

organizam a sociedade como um todo, sexualizando – heterossexualizando ou 

homossexualizando – corpos, desejos, atos, identidades, relações sociais, conhecimentos, 

culturas e instituições sociais” (SEIDMAN, 1996, p. 13 apud Miskolci, 2009, p. 154). 

Ainda segundo Miskolci (2009), foi em fevereiro de 1990 que Teresa de Lauretis 

empregou o termo queer theory para diferenciar as novas investigações queer com os estudos 

gays e lésbicos. Posteriormente, em 1991, a filósofa americana Judith Butler lança 

“Problemas de Gênero”, considerada uma obra prima da teoria Queer. Butler apresenta nesse 

livro o conceito de performatividade e paródia de gênero, oferecendo assim uma proposta de 

desessencialização do gênero, além de subverter e ampliar o conceito de mulher como sujeita 
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do feminismo. Desde a publicação e tradução de “Problemas de Gênero”, a teoria queer 

sofreu usos e apropriações dentro e fora dos Estados Unidos e foi se estabelecendo como um 

campo de estudo de saber subalterno.  

No Brasil, de acordo com Miskolci (2014), a teoria queer foi incorporada pela via 

do campo da educação através dos trabalhos de Guacira Lopes Louro no início dos anos 2000. 

Em 2003, a socióloga Berenice Bento defende a tese A reinvenção do corpo: sexualidade e 

gênero na experiência transexual, onde, pela primeira vez nas ciências sociais brasileiras os 

estudos queer são utilizados como suporte teórico.   

Ainda, segundo Miskolci (2009), a teoria queer seguiu a contramão do caminho 

que pode ser observado nos Estados Unidos. Lá a teoria queer surgiu aliada a uma demanda 

dos movimentos sociais por visibilidade e por propostas de problematização das noções de 

gênero. Aqui no Brasil, os estudos queer foram primeiro apropriados nas universidades e 

ainda hoje não foram tão profundamente explorados pelo movimento de gays, lésbicas e trans 

brasileiras/os, porém termos como heteronormatividade, heterossexualidade compulsória e 

performatividade de gênero já são usados por algumas lideranças e ativistas do movimento 

gay, lésbico e trans. 

 

3.3 E o queer daqui? - Por uma teoria queer tupiniquim. 

O antropólogo brasileiro Pedro Paulo Gomes Pereira, num ensaio recente18, tece 

algumas reflexões acerca das compatibilidades e incompatibilidades inerentes às teorias queer 

e decolonial. Partindo do pressuposto de as teorias viajam, o autor questiona quais as 

potencializações que essa coadunação poderiam reverberar. 

Dentre os autores que perpetram criticam a colonialidade eurocêntrica do poder e 

do saber, dois dos que mais se destacam são Walter Mignolo e Aníbal Quijano. Mignolo 

constrói seu arcabouço fazendo referências a duas noções: o significado de identidade em 

política e a opção decolonial de produção do conhecimento. Essas duas noções fazem 

referência crítica ao eurocentrismo, que por sua vez é definido por Mignolo como sendo: “a 

                                                 
18 PEREIRA, Pedro Paulo Gomes. Queer decolonial: quando as teorias viajam. Contemporânea – Revista de 

Sociologia da UFSCar. São Carlos, v. 5, n. 2, jul.-dez. 2015, pp. 411-437 
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hegemonia de uma forma de pensar fundamentada no grego e no latim e nas seis línguas19 

européias e imperiais da modernidade; ou seja, modernidade/colonialidade” (MIGNOLO, 

2008, p. 301).  

Quijano (2005) evoca alguns argumentos que delineiam o processo de ratificação 

europeia, enquanto reduto de produção racional e de subjetividades. Segundo ele, 

a modernidade e a racionalidade foram imaginadas como experiências e produtos 

exclusivamente europeus. Desse ponto de vista, as relações intersubjetivas entre a 

Europa, ou, melhor dizendo, a Europa Ocidental, e o restante do mundo, foram 

codificadas num jogo inteiro de novas categorias: Oriente-Ocidente, primitivo-

civilizado, mágico/mítico-científico, irracional-racional, tradicional-moderno. Em 

suma, Europa e não-Europa (QUIJANO, 2005, p. 111). 

O bojo argumentativo de Aníbal Quijano está calcado na crítica ao eurocentrismo 

não somente no plano teórico, e sim, de maneira mais robustada, no plano político.  

Mignolo (2008) constrói seu argumento de identidade em política diferenciando-a 

de política de identidade.  Segundo ele, a política de identidade se aproxima de aspectos 

essencialistas e posições fundamentalistas. Para o autor, a identidade em política é de extrema 

relevância por possibilitar o desvelamento e empoderamento do sujeito construído através dos 

discursos imperiais e a partir disso, ser uma contribuição importante para a opção decolonial.  

A identidade em política, em suma, é a única maneira de pensar decolonialmente (o 

que significa pensar politicamente em termos e projetos de descolonização). Todas 

as outras formas de pensar (ou seja, que interferem com a organização do 

conhecimento e da compreensão) e de agir politicamente, ou seja, formas que não 

são dcoloniais, significam permanecer na razão imperial; ou seja, dentro da política 

imperial de identidades (MIGNOLO, 2008, p. 290). 

Para pensar decolonialmente, Mignolo aponta que é preciso aprender a 

desaprender, ou seja, é necessário fugir da razão imperial que nos foi imposta através de um 

processo de colonização do pensamento durante séculos e buscar um desvinculamento 

epistêmico que pode ser adquirido através da construção da pluri-versalidade como projeto 

universal. Em outras palavras, o autor esclarece a decolonialidade como sendo um processo 

que admite dois significados: 

a) Desvelar a lógica da colonialidade e da reprodução da matriz colonial do poder 

(que, é claro, significa uma economia capitalista); e b) desconectar-se dos efeitos 

totalitários das subjetividades e categorias de pensamento ocidentais (por exemplo, o 

bem sucedido e progressivo sujeito e prisioneiro cego do consumismo) (MIGNOLO, 

2008, p. 313).  

                                                 
19 “Inglês, francês e alemão após o Iluminismo; e italiano, espanhol e português durante o renascimento” 

(MIGNOLO, 2008, p. 289). 
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As contribuições dos dois autores possibilitam reflexões acerca de como a 

importação da teoria queer dos Estados Unidos para o Brasil, além de produzir polifonias 

diferentes das que ocorrem na América do Norte, colonizam e modificam o sentido 

direcionado aos sujeitos aos quais elas se destina. 

Sobre o exercício de decolonizar, Pedro Paulo Pereira aponta: 

Decolonizar é se depreender da lógica da colonialidade e de seus efeitos; é 

desapegar-se do aparato que confere prestígio e sentido à Europa. Noutras palavras, 

decolonização é uma operação que consiste em se despegar do eurocentrismo e, no 

mesmo movimento em que se desprende de sua lógica e de seu aparato, abrir-se a 

outras experiências, histórias e teorias, abrir-se aos Outros encobertos pela lógica da 

colonialidade – esses Outros tornados menores, abjetos, desqualificados (PEREIRA, 

2015, p.415). 

 

 

Levando em consideração os problemas de traduções, torções e receptividade da 

teoria queer importada dos Estados Unidos para o Brasil, alguns/algumas teóricos/teóricas 

têm desprendido esforços para discorrer sobre o fato. 

Pensadoras e pensadores queer fizeram uso, desde o início de conformação desse 

campo de proposições teóricas, dessa potência. Adotaram a ofensa, a identidade 

atribuída e nunca reivindicada, como seu lugar político: queer. Em inglês, já 

sabemos, o termo é ofensivo. “É como te chamam na escola quando querem te 

zoar”, explica a antropóloga norte-americana de origem latina, Marcia Ochoa. É ela 

ainda que adverte que se deve ter muito cuidado com a palavra queer, pois se trata 

de uma categoria local, estadunidense que tem viajado justamente porque aquele 

país mantém ainda certa hegemonia na produção de conhecimento, o que permite a 

publicação e circulação de textos norte-americanos por todo o mundo, de modo que 

o termo “queer” tem viajado muito (PELÚCIO, 2014, p. 04). 

 

Assim como Pelúcio, Bento também contribui para essa análise: 

“Queer” só tem sentido se assumido como lugar no mundo aquilo que serviria para 

me excluir. Portanto, se eu digo queer no contexto norte-americano é inteligível, 

seja como ferramenta de luta política ou como agressão. Qual a disputa que se pode 

fazer com o nome “queer” no contexto brasileiro? Nenhuma (BENTO, 2014, p. 45-

46). 

 

Berenice Bento faz uso da expressão “estudos transviados” para tentar 

contextualizar a palavra queer para a realidade brasileira ao ponderar: 

Eu me questiono: se entrássemos em consenso acadêmico/ativista sobre a 

importância de ruminar antropofagicamente os estudos/ativismos queer e 

decidíssemos que iríamos nomeá-lo de “estudos/ativismos transviados”, ainda assim, 

esbarraríamos em outra tensão: a hegemonia de uma concepção essencializada das 

identidades. Um dos pilares deste campo de estudos/ativismo é a desnaturalização 
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das identidades sexual e de gênero e tem como pressuposto para entender os arranjos 

identitários a noção de diferença (BENTO, 2014, p. 46). 

 

A preocupação de Bento é importante porque alerta para os riscos de uma 

essencialização/normalização queer. Também podemos refletir a partir da autora sobre os 

perigos de propor um termo que traduza em seu contexto e potência política o que seja queer 

para a população brasileira e acabar produzindo uma colonização interna do conhecimento, 

tendo em vista o capital científico que alguns/as teóricos/as queer brasileiros/as possuem, 

podendo gerar com isso aquilo que Bruno Latour chamou de alargamento permanente do ciclo 

de credibilidade (LATOUR & WOOLGAR, 1998).  

Larissa Pelúcio (2014) propõe uma “teoria cu” para localizar o debate sobre a 

absorção dos estudos queer no Brasil.  

Diferentemente do que se passou nos Estados Unidos, os estudos queer entraram no 

Brasil pela porta das universidades e não como expressão política vinda do 

movimento social. Evidentemente, esse percurso tem a ver com questões históricas, 

políticas e culturais que singularizam os saberes localmente. Estas marcas precisam 

ser apresentadas, uma vez que muito mais do que propor uma vertente teórica 

nacional específica, nomeada de “teoria cu”, meu objetivo neste artigo é justamente 

problematizar as formas como temos localmente absorvido, discutido e resignificado 

as contribuições de teóricas e teóricos queer (PELÚCIO, 2014, p. 07).  

Pelúcio (2014) argumenta que a produção acadêmica brasileira, no que diz 

respeito aos estudos queer, procurou muito mais encaixar as nossas singularidades locais em 

modelos teóricos oferecidos pela teoria queer importada dos EUA, reproduzindo dessa 

maneira uma matriz colonial do conhecimento do que se dar ao trabalho de tentar provocar 

algumas tensões nas brechas que podemos encontrar nos estudos queer pensando a nossa 

realidade.  

Nossa drag, por exemplo, não é a mesma do capítulo 3 do Problemas de Gênero, de 

Judith Butler (2003), nem temos exatamente as drag king das oficinas de montaria 

de Beatriz Preciado, ou sequer podemos falar do homossexual do mesmo modo de 

David Halperin, ou da aids, como o fez Michel Warner. Nosso armário não tem o 

mesmo formato daquele de Eve Sedgwick. Cito aqui o quinteto fantástico do queer. 

Ainda que entre nós alguns nomes sejam mais familiares que outros, foi essa a 

bibliografia que chegou com mais força até nós a partir do território queer euro-

americano (PELÚCIO, 2014, p. 13). 

 

 

O exercício teórico proposto no delinear dessa pesquisa visa abarcar uma reflexão 

semelhante ao das autoras Berenice Bento e Larissa Pelúcio: coadunar as contribuições da 

teoria queer, relacionando-a com a proposta da decolonialidade, constituindo um subsídio 
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para pensar as categorias sociológicas, sobretudo a de gênero e suas intersecções com as 

vivências de travestis e de mulheres transexuais.  
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4. CAPÍTULO III 

IDENTIDADES EM TRÂNSITO: Das travestilidades e transexualidades. 

 

4.1 Situando-se nos trânsitos: abordagens teóricas 

As abordagens acadêmicas brasileiras que se declinaram nos estudos sobre 

travestilidades e transexualidades são notadamente recentes. Os primeiros estudos que 

abarcaram a temáticas são datados em meados da década de 1990. A princípio, as primeiras 

produções tangiam as experiências das travestilidades. Esses estudos estavam arraigados, com 

maior frequência, em análises das configurações de sociabilização de travestis em zonas de 

prostituições e nas relações entre as travestilidades e mecanismos de prevenção às DSTs/Aids. 

Num segundo momento, as transexualidades tiveram visibilidade quando no ano de 2003 a 

socióloga Berenice Bento defendeu a tese de doutorado intitulada A reinvenção do corpo: 

sexualidade e gênero na experiência transexual. Esse momento é salutar para o campo dos 

estudos de gênero no Brasil, pois é a primeira vez que a teoria queer norteia teoricamente uma 

pesquisa com tal finalidade. 

O pioneirismo acadêmico inerente a tal abordagem é atribuída ao antropólogo 

Hélio Silva20. Ao etnografar o cotidiano de travestis cariocas, sobretudo daquelas que viviam 

no reduto boêmio do bairro da Lapa, o autor preconizou o paradoxo vinculado ao grupo 

pesquisado. De acordo com Silva (1993), “travestis possuem dupla pele: a de purpurina e a 

de humilhação”, uma alusão à rotina marcada tanto pela “purpurinização” dos corpos, bem 

como pela desmoralização advinda da sociedade heteronormativa. Essa desmoralização, 

acoplada à rotina da prostituição, é imbuída das incertezas da noite, conforme aponta o 

antropólogo: 

Expor-se na calçada a cupidez do cliente é entregar-se ao acaso em um grau não 

experimentado em zonas, nas boates ou nas casas de massagem, onde a própria 

instituição já filtra, conduz, inibe. Na calçada, não. O imprevisto desta é o dia-a-dia 

(SILVA, 1993, p. 66). 

É imprescindível pontuar que, embora o trabalho de Silva (1993) seja importante 

para a discussão das experiências trans em âmbito nacional, não abrange nem problematiza, 

                                                 
20

SILVA, Hélio.Travesti: a invenção do feminino. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1993. 
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entretanto, o gênero enquanto categoria de análise, conforme aponta Peres (2005). Segundo 

ele, 

Entre seus interesses, o autor priorizava preocupações com a construção do feminino 

sem, contudo, problematizar as relações de gênero. Em seu diário de campo nos 

contempla com observações etnográficas que revelam o dia-a-dia das travestis, 

divididos entre experiências ocorridas, pelas manhãs, tardes e noites, mostrando a 

construção da estética travesti e suas relações com as pessoas, com a comunidade e 

consigo mesmas (PERES, 2005, p.23). 

A etnografia acerca do cotidiano das travestis cariocas possibilitou e serviu de 

referência para vários trabalhos posteriores. Mesmo aqueles que surgiram com o enfoque 

demarcado pelos estudos de gênero – Kulick (2008), Benedetti (2005), Pelúcio (2009), Duque 

(2009) –, utilizaram as acepções de Silva (1993) como elementos basilares na construção de 

suas respectivas pesquisas. 

Em outro estudo etnográfico, realizado na cidade Salvador/BA no final da década 

de 1990, o antropólogo Don Kulick (2008)21 constrói um arcabouço teórico em que também 

utiliza como eixo central de investigação o universo travesti. Ao entrevistar treze travestis 

soteropolitanas, Kulick promove um avanço na investigação de tal categoria, pois, além de 

descrever e debater as particularidades presentes nas condutas de mudança corporal em 

detrimento da prostituição, também pondera idiossincrasias pertinentes à vida social, 

utilizando a categoria “gênero” como viés fundamental de análise, avanço significativo em 

relação às pesquisas de Hélio Silva. 

Assim, as tessituras da obra de Kulick (2008) registram um esforço importante à 

antropologia do corpo e de gênero, ao inferir que, embora o feminino natural seja admirando 

pelas travestis, a busca pela identidade é latente. Para o autor, 

[...] as travestis desenvolveram maneiras de negar o desejo de adquirir a 

feminilidade natural das mulheres. A mais evidente é sua afirmação de que não se 

consideram mulher, nunca desejaram ser mulher e jamais cogitaram a possibilidade 

de se submeterem a uma cirurgia de mudança de sexo que lhes daria aquilo que é, 

reconhecidamente, objeto da luxúria dos homens. Elas não precisam de uma 

“buceta” para atrair os homens, garantem e respondem em alto e bom som às 

provocações das mulheres prostitutas que zombam delas. As travestis têm seus 

próprios encantos (KULICK, 2008, p.212). 

 

                                                 
21KULICK, Don. Travesti: prostituição sexo, gênero e cultura no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. 
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Num trabalho realizado com as experiências trans na cidade de Porto Alegre, o 

também antropólogo Marcos Benedetti (2005)22 discute a importância dos espaços de 

prostituição para a organização social dessas pessoas ao afirmar que 

Os territórios de prostituição constituem um importantíssimo espaço de 

sociabilização, aprendizado e troca entre as travestis. Mesmo aquelas que exercem a 

prostituição apenas esporadicamente frequentam esses lugares. Há travestis que tem 

nas zonas de batalha o principal (e às vezes o único) ponto de encontro e convívio 

social. Assim, esses lugares são muito mais que espaços de trabalho e fonte de 

renda; é nele que muitas monas fazem amizade, compram e vendem roupas, objetos, 

materiais de montagem, perfumes, adornos, drogas, etc. É também nestes lugares 

que aprendem as técnicas de transformação do corpo, incorporam os valores e 

formas do feminino, tomam conhecimento dos truques e técnicas do cotidiano da 

prostituição, conformam gastos e preferências (principalmente os sexuais), 

aprendem o habitus travesti. Esse é um dos importantes espaços em que as travestis 

se constroem corporal, subjetiva e socialmente (BENEDETTI, 2005, p.115). 

  

A destreza do autor é fundamental para que se possa entender como o espaço de 

sociabilização heteronormativo marginaliza o universo das vivências das travestis, 

aglomerando-as em territórios nos quais suas “práticas” não venham a influir diretamente na 

dinâmica tida como normatizada e tradicional. O “habitus travesti”23 emerge, principalmente, 

da impossibilidade de convivência nos demais locais de convívio social.  

Para Peres (2005), a supressão social incutida na realidade das travestis apresenta 

elementos de caráter social, tais como fome, desemprego, condições esdrúxulas de moradia; 

assim como é igualmente demarcada por premissas de ordem moral que condenam as suas 

escolhas dos modos de composição existencial, considerando a ousadia que as mesmas 

apresentam por alterar os limites de seus próprios corpos. Os corpos, assim como a 

sociabilidade, tornam-se abjetos. Butler (2003) salienta que “corpos abjetos” podem ser 

entendidos como aqueles que não são inteligíveis dentro de uma determinada matriz cultural. 

Essa abjeção faz com que o simples fato de caminhar na rua se torne uma batalha 

constante, visto que as travestis, em sua grande maioria, carregam em seus corpos a marca da 

subversão. A não adequação às performances de gênero heteronormativa constitui uma 

impossibilidade de exercício de cidadania e afirmação identitária. A heteronormatividade 

pode ser entendida como sendo “aquelas instituições, estruturas de compreensão e 

                                                 
22 BENEDETTI, Marcos. Toda feita: o corpo e o gênero das travestis. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 

 
23 Para Bourdieu, hábitus pode ser entendido como “um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, 

integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções de 

apreciações e ações e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às 

transferências analógicas de esquemas (BOURDIEU, 2003, p.65). 
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orientações práticas que não apenas fazem com que a heterossexualidade pareça coerente – 

ou seja, organizada como sexualidade – mas também que seja privilegiada” (BERLANT e 

WARNER, 2002, p.236). 

Ao discutir o contexto de violência referente às vidas das tavestis, os autores são 

unânimes em inferir que, além da violência simbólica, agressões físicas são constantes. É 

salutar fazer o adendo de que esses a atos ocorrem não somente nas áreas de prostituição e 

sim no dia-a-dia do grupo em discussão. Kulick (2008), por exemplo, faz algumas 

ponderações acerca desta dinâmica ao relatar que 

Elas precisam estar preparadas para enfrentar comentários desairosos (que partem 

tanto de homens quanto de mulheres) e tentativas de agressão física (por parte 

daqueles). Travestis se veem obrigadas a reafirmar a cada instante seu direito de 

ocupar o espaço público. Elas sabem que, a qualquer momento, podem se tornar 

alvo de agressão verbal e/ou física por parte daqueles que se sentem ofendidos pela 

simples presença de travestis nesse espaço (KULICK, 2008, p.47). 

 

 

Esses atos de brutalidade são muitas vezes somados a outros estigmas como, por 

exemplo, o vírus HIV/AIDS. Noutra pesquisa etnográfica, realizada com travestis no Estado 

de São Paulo, a antropóloga Larissa Pelúcio24 faz algumas considerações acerca do modelo 

preventivo de HIV/AIDS aplicado às travestis daquele local, indicando como a doença e os 

estereótipos relacionados a ela exercem uma função de subjulgamento e funciona como mais 

um artifício para o impedimento e empecilho da cidadania das travestis pesquisadas. 

No que se refere aos estudos das transexualidades no Brasil, conforme apontado, o 

pioneirismo é atribuído a Berenice Bento. A tese objetivou interrogar e tecer questionamentos 

ao saber biomédico que naturalizou um discurso de ratificação de um/uma “transexual de 

verdade”. Para isso, a autora centra-se nas próprias narrativas das interlocutoras para 

questionar a legitimidade do aparato médico-científico. Influenciada pelo arcabouço teórico 

de Michel Foucault, Bento alcunha o aparato prático e discursivo que opera sobre os corpos e 

sobre as subjetividades das/dos transexuais de “dispositivo da transexualidade”. 

Após o pontapé inicial da socióloga, surgem outras pesquisas que se arvoram nas 

experiências das transexualidades. Emergem estudos como o de Guilherme Almeida25, 

                                                 
24 PELÚCIO, Larissa. Abjeção e desejo: uma etnografia travesti sobre o modelo preventivo de aids. São Paulo: 

Annabume, 2009. 

 
25 ALMEIDA, Guilherme. ‘HOMENS TRANS’: Novos matizes na aquarela das masculinidades? Estudos 

Feministas, Florianópolis, v. 20, n. 2, p. 513, ago. 2012. em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2012000200012/22858. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2012000200012/22858


45 

 

calcado nas vivências das transmasculinidades. Do mesmo, despontam trabalhos como o de 

Flávia Teixeira26, que desvela algumas particularidades incutidas nos saberes e poderes que 

legitimam as transexualidade, com ênfase nos protocolos médico-jurídicos aos quais ela 

denominou de ‘protocolos da alma’. Ainda nesta seara, ganham relevância aqueles ensaios 

que se debruçam sobre as campanhas de despatologização das identidades trans27. 

Utilizando as contribuições teóricas apontadas, cabem alguma pinceladas e análise 

dos reflexos dessas pesquisas nas microrrelações das vivências da população em voga. A 

construção das identidades de travestis e transexuais é perpassada por diversas características 

distintivas. Ainda na infância o processo de supressão e a impossibilidade de expressar a 

sexualidade evocam dúvidas e incertezas acerca dos desdobramentos inerentes ao processo de 

sociabilização. 

As construções e as subjetividades atribuídos a meninos e meninas logo no 

princípio de suas vidas são os primeiros componentes das confusões de gênero iniciais. Por 

mais redundante que possa parecer, as performances esperadas ratificam que homens devem 

agir e comportarem-se como homens e mulheres precisam agir e comportarem-se como 

mulheres. Assim, as instituições familiares, religiosas, educacionais, médicas, sancionam 

regras e modelos padronizados que suscitam condutas coercitivas a serem obedecidos. 

A sistematização e organização das etnografias nacionais acerca das 

travestilidades e transexualidades denotam como a falta de referências e, muitas vezes, a 

marginalização das práticas não heteronormativas promovem ainda nos primeiros anos de 

vida uma gradual sensação de culpa e não pertencimento aos contornos familiares, 

educacionais, etc. São esses aspectos que despertam o precoce estopim para os casos de 

evasão escolar e as expulsões de casa. 

É notório nas ideias dos autores que servem de base bibliográfica para este estudo 

que a transição da infância para a adolescência constitui o primeiro, e talvez principal, 

momento da construção identitária dessa população. Marginalizadas do convívio familiar, 

incompreendidas no entremeio educacional e inadequadas para poderem ir e vir 

                                                                                                                                                         
 
26TEIXEIRA, Flávia. Dispositivos de dor: saberes – poderes que (con)formam as transexualidades. São Paulo: 

Annablume, 2013. 
27 BENTO, B.; PELÚCIO, L. Despatologização do gênero: a politização das identidades abjetas. Rev. Estud. 

Fem., Florianópolis, v. 20, n. 02, ago. 2012. 
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tranquilamente, estas procuram meios em que sua cidadania e seu(s) comportamento(s) não 

venham a causar nenhuma desestruturação. 

Na busca por referências, elas encontram no ambiente noturno os principais 

códigos inclusivos. O primeiro contato, que quase sempre ocorre ainda na adolescência, se faz 

através de travestis e transexuais que vivem na noite ou pessoas que convivem com as 

mesmas. Estas, através de códigos específicos, demonstram os truques e as maneiras de vestir, 

andar, comportar. As neófitas vão apreendendo os indicadores comportamentais e, aos 

poucos, passam a reproduzi-los. 

A dinâmica e o processo envolvendo tais códigos e subjetividades são 

progressivamente incutidos à realidade das travestis e mulheres transexuais adolescentes que, 

para serem e sentirem-se peças úteis no novo espaço de convívio, adotam artifícios de 

proximidade social com as mais velhas. A consequência deste(s) ato(s) abarcam 

desdobramentos positivos e negativos, pois, ao mesmo tempo em que agregam novos fatores 

como gestos e técnicas de enfrentamento sociais e pessoais, podem também incorporar riscos 

e atitudes danosas como a inserção de silicones industriais e, em casos mais extremos, 

relações diretas com o uso e tráfico de drogas (BENEDETTI, 2005). 

Ao fazerem alusões aos primeiros contatos de travestis e transexuais com a 

prostituição, alguns autores reforçam a tese de que este é o mais fácil, e na maioria das vezes 

o único, meio em que as jovens encontram para sobreviverem. As correlações feitas entre 

experiências trans e elementos como sexualidade e luxúria sugerem como o “fazer vida” se 

torna um local comum. É pontuado por Simpson (2011, p.113) que “falar de trabalho formal 

ou convencional para elas é ainda um desafio: enquanto elas forem vistas somente como 

objeto de desejo sexual não haverá nenhuma mudança nesse quando”. As poucas 

possibilidades subversão desta representação dificultam a construção de relativizações dessa 

teoria. 

Atualmente, um fato social (Durkheim, 2000) tem merecido destaque em terras 

tupiniquins, no que diz respeitos às vivências de travestis e mulheres transexuais. Há, 

conforme ressalta Berenice Bento, uma política intencional e sistemática de assassinatos de 

travestis e mulheres transexuais no Brasil. Sobre esse fato tecerei algumas ponderações e 

relações com a cidadania da população em voga. 
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4.2 Números de uma tragédia anunciada: sobre o transfeminicídio no Brasil 

O Brasil é o país recordista em assassinatos de travestis e mulheres transexuais em 

todo o mundo. De acordo com o Grupo Gay da Bahia (GGB)28, no ano de 2014 50% 

(cinquenta por cento) dos crimes dessa natureza ocorreram no país. No cenário nacional, 

dentro do segmento LGBTTT, as travestis e as mulheres transexuais são as mais vulneráveis 

face aos crimes letais: contando com uma população estimada em um milhão de pessoas, o 

risco de uma delas ser assassinada é 9.354% (nove mil, trezentos e cinquenta e quatro por 

cento) maior do que a soma das demais categorias - gays, lésbicas e bissexuais, que juntas 

devem representar por volta de 19 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 10% da população 

brasileira29. 

Atualmente, o principal local de extração desses dados é o Grupo Gay da Bahia 

(GGB), que fornece anualmente o Relatório de Assassinatos de Homossexuais (LGBT) no 

Brasil30. Além do GGB, existem mais duas fontes em que essas informações são coletadas. 

Uma delas é a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República31, a segunda é a 

Transgender Europe32. 

Entretanto, ao fazermos uma análise comparativa entre os relatórios (que 

apresentam quase sempre apenas informações numéricas), percebe-se que há uma 

discrepância entre as informações incutidas nas fontes. Ao observarmos, por exemplo, as 

informações atinentes ao ano de 2013 vislumbra-se que, enquanto o GGB registrou um total 

de 108 (cento e oito) homicídios direcionados às travestis e mulheres transexuais, a 

Transgender Europe computou 121 (cento e vinte e uma) mortes em igual período. A 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, por sua vez, elaborou o relatório 

tomando como base apenas os anos de 2011 e 2012. 

                                                 
28https://homofobiamata.files.wordpress.com/2015/01/relatc3b3rio-2014s.pdf, acessado em 15 de novembro de 

2015. 

 
29Informações disponíveis  emhttp://homofobiamata.files.wordpress.com/2014/02/relatorio-20146.pdf, acessado 

em 16 de novembro de 2015. 

 
30Disponível em https://homofobiamata.wordpress.com/estatisticas/relatorios/, acessado em 16 de novembro de 

2015. 

 
31http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/ . 

 
32http://tgeu.org/ . 

https://homofobiamata.files.wordpress.com/2015/01/relatc3b3rio-2014s.pdf
http://homofobiamata.files.wordpress.com/2014/02/relatorio-20146.pdf
https://homofobiamata.wordpress.com/estatisticas/relatorios/
http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/
http://tgeu.org/
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As poucas produções e análises científicas que se baseiam nas informações dos 

assassinatos de travestis e mulheres transexuais do/no país utilizam com maior frequência os 

dados do GGB. Uma das justificativas é a periodicidade em que os relatórios são 

disponibilizados, visto que desde o ano de 2001 há o levantamento desses crimes pelo órgão. 

Outra explicação está calcada no fato de o relatório do grupo apresentar, mesmo que de 

maneira não tão significativa, algumas informações qualitativas dos assassinatos (distribuição 

geográfica, profissão, faixa etária). Além disso, o grupo em questão é o único que possui uma 

página eletrônica33 que atualiza em tempo real todos os assassinatos de pessoas LGBTTT do 

país, utilizando informações de jornais e noticiários online de todo o território nacional que 

culminam na construção do relatório anual. 

O quadro abaixo apresenta a configuração dos assassinados dirigidos a pessoas 

LGBTT no Brasil no período de 2010 a 2014. 

Tabela 01: Distribuição anual dos assassinatos de LGBTTs no Brasil (2010-2014). 

  Gays 
Travestis e 

transexuais 
Lésbicas Bissexuais Heterossuais TOTAL 

2010 140 110 10 - - 260 

2011 162 98 7 - - 267 

2012 188 128 19 3 1 338 

2013 186 108 14 2 2 312 

2014 163 134 14 3 13 326 

Fonte: Grupo Gay da Bahia34 

Acadêmicos e militantes inferem que a atual metodologia para obtenção dos 

dados ainda é imprecisa, sobretudo porque nenhuma das fontes pode ser delimitada como 

                                                 
33https://homofobiamata.wordpress.com/, acessado em 18 de novembro de 2015. 

 
34 Informações disponíveis em https://homofobiamata.files.wordpress.com/2015/01/relatc3b3rio-2014s.pdf, 

acessado em 18 de novembro de 2015. 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/
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específica e/ou confiável. Ao contrário, esses números apontam somente a “ponta de um 

iceberg”, cuja totalidade e realidade é escamoteada e subnotificada, conforme apontado pelos 

próprios responsáveis pela coleta de dados. Eduardo Michels, coordenador do banco de dados 

da pesquisa do GGB, infere que “a subnotificação destes crimes é notória, indicando que tais 

números representam apenas a ponta de um iceberg de violência e sangue, já que nosso 

banco de dados é construído a partir de notícias de jornal e internet.” (RELATÓRIO DA 

VIOLÊNCIA LGBT, 2014). 

Além do âmbito metodológico, há também um hiato de imprecisão na perspectiva 

conceitual, visto que todos os homicídios computados no relatório anual do GGB, 

independentemente de serem direcionados a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais 

ou transgêneros, são delimitados como casos de ‘homofobia’. Neste certame, a alusão feita às 

infrações denota a motivação como sendo uma consequência da orientação sexual das pessoas 

assassinadas. No entanto, uma análise mais detalhada possibilita inferir que, além da 

subnotificação numérica dos casos, existe um vácuo inerente à discussão em torno da 

perspectiva da categoria ‘gênero’ no processo de construção e fomentação do relatório. 

Na tentativa de problematizar as tessituras inerentes às mortes de travestis e 

mulheres transexuais brasileiras, desconstruindo a tipificação conceitual de ‘homofobia’, a 

socióloga brasileira Berenice Bento alcunhou esse processo sistemático de assassinatos de 

transfeminicídio. Segundo a autora, “O transfeminícidio se caracteriza como uma política 

disseminada, intencional e sistemática de eliminação da população trans no Brasil, motivada 

pelo ódio e nojo.” (BENTO, 2014, p.2). 

Algumas das etnografias brasileiras que declinaram suas atenções ao cotidiano de 

travestis e mulheres transexuais (Benedetti, 2005; Kulick, 2008; Pelúcio, 2009) inferem 

possibilidades de entendimento dessa conjuntura quando os autores descrevem que as práticas 

sexuais das entrevistadas eram sempre “uma caixinha de surpresas”. Boa parte dessas 

colaboradoras revelavam que a quantidade de vezes em que eram sexualmente ativas nas 

relações com seus parceiros (clientes ou companheiros estáveis) era mais recorrente do que se 

pudesse imaginar. Destarte, a hipótese que relaciona as práticas sexuais, leia-se 

‘homossexualidade’, dessa população à violência letal e sistemática é descontruída. 

Bento (2014) faz uma incursão teórica com o intuito de potencializar a relação 

entre os assassinatos de travestis e transexuais tupiniquins com a doxa do gênero, 

denominando-os conceitualmente, como apontado anteriormente, de transfeminicídio. Sobre o 
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neologismo, a socióloga infere: “Ao acrescentar "trans" ao "feminicídio", por um lado, 

reafirmo que a natureza da violência contra travestis, mulheres trans e mulheres transexuais 

é da ordem do gênero e, por outro, reconheço que há singularidades nestes crimes.” 

(BENTO, 2014, p.30). 

Periodicamente, uma página eletrônica (QUEM A HOMOFOBIA MATOU 

HOJE? - https://homofobiamata.wordpress.com/) é alimentada com informações de jornais e 

noticiários online de todas as regiões do Brasil e disponibilizadas em tempo real. No dia 2 de 

novembro de 2015, por exemplo, o jornal Guia do Oeste Notícias35divulgou a seguinte 

notícia: “Travesti é morto com 12 tiros dentro de casa em Santa Maria, no DF”36. Na mesma 

data, a página ‘Quem a homofobia matou hoje?’, do GGB, publicou a notícia em seu endereço 

eletrônico.  

Essa configuração se repete diária ou semanalmente, dependendo do fluxo de 

notícias: um jornal ou noticiário eletrônico de alguma localidade do país disponibiliza uma 

notícia de assassinato de uma travesti ou mulher transexual (que é erroneamente computado 

junto com os demais crimes de LGBTTT), em seguida o Grupo Gay da Bahia/GGB 

disponibiliza essa informação na página “Quem a homofobia matou hoje?” e, ao final do ano, 

todas as notícias dão origem ao Relatório de Assassinatos de Homossexuais (LGBT)37 no 

Brasil. 

Podemos, a partir dessa conjuntura, fazer alguns questionamentos, tanto às 

questões metodológicas, quanto às conceituais: o que acontece com os crimes dessa natureza 

que são oriundos de localidades sem noticiários online?; E os assassinatos que, mesmo em 

cidades com grande aparato informacional, não são noticiados?; Por que o gênero não é 

respeitado, visto que ao invés de “travesti é morta...” os noticiários quase sempre utilizam em 

suas matérias a expressão “travesti é morto...”, deslegitimando a identidade de gênero dessa 

população? 

Outrossim, a quantidade numérica de morte de travestis e mulheres transexuais no 

cenário brasileiro e as subnotificações não revelam outras características que envolvem a 

                                                 
35http://guiadooeste.com.br/, acessado em 18 de novembro de 2015. 

 
36Disponível em http://guiadooeste.com.br/g1-travesti-e-morto-com-12-tiros-dentro-de-casa-em-santa-maria-no-

df/, acessado em 18 de novembro de 2015. 

 
37A sigla ‘LGBT’ assim está posta pois é dessa maneira que aparece no relatório. Porém é necessário pontuar que 

esta vem passando por transformações que emanam da demanda dos movimentos de militância. Atualmente, é 

mais corrente utilizar LGBTTT ou LGBTTTQI. 

https://homofobiamata.wordpress.com/
http://guiadooeste.com.br/
http://guiadooeste.com.br/g1-travesti-e-morto-com-12-tiros-dentro-de-casa-em-santa-maria-no-df/
http://guiadooeste.com.br/g1-travesti-e-morto-com-12-tiros-dentro-de-casa-em-santa-maria-no-df/
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subtração da vida dessas pessoas. As subjetividades que permeiam e sistematizam esses 

assassinatos fazem refletir sobre a patologização social (Durkheim, 2000.) em que essa 

população está inserida. Há um ritual que reveste esse processo, uma estrutura que se repete. 

As pessoas que às matam uma não se satisfazem em fazê-lo com um tiro ou uma 

facada. São dezenas ou centenas, há a desfiguração dos rostos, os órgãos genitais são retirados 

e colocados na boca, o silicone dos seios e das nádegas são arrancados, o assassino que às 

atropelam fazem questão de passar com o carro dezenas de vezes sobre o corpo. O corpo é 

totalmente dilacerado. No pós-morte há uma continuação da violência simbólica. Não existem 

processos criminais que investiguem essas mortes. Não há luto. As identidades de gênero não 

são respeitadas no noticiário e nem no velório (quando este acontece), visto que nem sequer o 

nome social é utilizado (BENTO, 2014). 

O transfeminicídio é um dos exemplos fidedignos da atual conjuntura da relação 

entre as experiências de travestis e mulheres transexuais brasileiras com a categoria cidadania. 

No capítulo seguinte, apresentarei os dados de campo e evidenciarei a partir das narrativas das 

interlocutoras como a probabilidade de “morrer a qualquer momento” é um discurso 

recorrente e naturalizado. 
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5. CAPÍTULO IV 

ENTRE ELAS: Políticas públicas e cidadania de travestis e mulheres transexuais de 

uma ONG em Natal/RN. 

 

Neste capítulo dedico-me a apresentar os dados e achados de campo. 

Metodologicamente, me debrucei no método qualitativo, com desdobramento etnográfico. 

Através de entrevistas com questionários semiestruturados, foram formuladas perguntas que 

versam sobre uma categoria principal, a cidadania, e categorias que compõem o pano de 

fundo da referida (nome social, acesso aos serviços de saúde, acesso ao mercado formal de 

emprego). A análise dos achados da pesquisa foi possível a partir da análise do discurso 

(Foucault, 1996), assim como da análise qualitativa de conteúdo (Caregnato e Mutti, 2006). 

Saliento que a relação de subjetividade entre pesquisador e pesquisadas, conforme pontuarei 

no decorrer das narrativas de compõem este capítulo, possibilitou perguntas mais direcionadas 

às vivências e experiências individuais, denotando a importância dos questionários serem 

semiestruturados. 

 

 

5.1 Manas, minas, gatas, monas: Trans da Atransparência 

 Conforme apontado, neste momento analiso as narrativas e experiências das 

interlocutoras da pesquisa, observando, dentre outras coisas, como a ONG interfere na 

discussão e nas pautas das políticas públicas para essa população, como os poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário lidam com essas demandas, quais as iniciativas que têm 

surgido para minimizar os graus de invisibilização da cidadania da população a qual a 

pesquisa se direciona. Cabe ressaltar que o convívio no campo apontava para um dado 

específico: a cada vez que eu fazia uma entrevista ou análise de dados, percebia que 

individualmente as entrevistadas tinham um discurso que potencializava um componente ou 

subcategoria que compunham o pano de fundo da cidadania, enquanto categoria principal de 

análise. Em outras palavras, uma colaboradora era mais enfática ao discorrer sobre a 

utilização do nome social na cidade, outra era mais recorrente em falar sobre as políticas 

públicas voltadas para os cuidados de saúde, o mesmo acontecia quando uma interlocutora 

aventava sobre as lacunas existentes entre as vivências de travestis e mulheres transexuais e o 

mercado formal de trabalho, e isso foi uma constante na quase totalidade das entrevistas. Por 

esse motivo, friso, como já havia feito em outro momento, que a estrutura desse capítulo pode 

parecer demasiadamente positivista e cartesiana. Dessa maneira, além de uma melhor 
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possibilidade de verificar os desdobramentos das políticas públicas e dos aspectos de 

asseguramento (ou não) da cidadania da população em voga, as relações de subjetividade 

entre pesquisador e colaboradoras potencializaram outros prismas ou percepções analítico-

discursivas. 

 

 

Tabela 02: Características das entrevistadas 

NOME IDADE PROFISSÃO ESCOLARIDADE RELIGIÃO 
FUNÇÃO NA 

ATRANSPARÊNCIA 

Regina 31 Estudante Superior incompleto Sem religião Presidenta 

Amanda 23 Não possui Médio incompleto Candomblecista Membro 

Sofia 25 
Profissional do 

sexo 
Médio incompleto Sem religião Secretária 

Érica 25 Estudante  Superior incompleto Sem religião  Membro 

Joice 18 Estudante  Médio completo Espírita  Membro 
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5.1.1. REGINA 

 

O processo de definição metodológica de uma pesquisa científica abarca um leque 

de variáveis. A escolha das interlocutoras, no caso desta dissertação, foi uma das menos 

adversas, visto que, diferente do meu campo da graduação que, além de insalubre, envolvia as 

intempéries das madrugadas nas esquinas de prostituição de travestis e mulheres transexuais 

da minha cidade, no mestrado as opções de narrativas foram se apresentando nas próprias 

atividades de extensão que aconteceram na UFRN ou em eventos que tangiam a temática da 

diversidade sexual e de gênero. O caso de Regina, por exemplo, seguiu essa trilha que tinha 

como rota as atividades promovidas quase sempre pelo Núcleo Tirésias e como “destino 

final” o intuito de promover uma vivência mais digna e, por consequência, mais cidadã para 

as travestis e mulheres transexuais da cidade de Natal, com destaque para aquelas que faziam 

parte da ONG Atransparência.  

Nosso primeiro contato ocorreu em abril de 2014, na IV Semana de Debates do 

Núcleo Tirésias, cujo tema abordado foi “Universidade e movimento trans*”. Além de se 

apresentar como responsável pela Atransparência, a ativista se mostrou solícita a me 

apresentar outras membras que participavam com certa periodicidade das atividades que 

envolviam a temática na cidade. A partir daquele primeiro contato fomos estreitando as 

relações e começamos a aventar a possibilidade da minha primeira visita à Atransparência. 

Este momento também foi fundamental para algumas das pequenas delimitações 

metodológicas, visto que eu ainda estava à deriva num oceano de informações. 

Ao prefaciar uma das mais recentes etnografias que abordam a temática da 

cidadania trans38, Berenice Bento, referindo-se a essas vivências, afirma que elas nos levam 

“a um profundo e doloroso mergulho na tensão de corpos que lutam pelo duplo 

reconhecimento: como seres humanos, ao desconstruir a tese de que os gêneros são 

determinados pela natureza, e pelo direito à cidadania” (BENTO, 2013, p.14). 

Naquele dia, após a fala de Regina na mesa da semana de debates, comecei a 

refletir sobre algumas questões que ainda eram interrogações no que dizia respeito ao 

reconhecimento dessa cidadania de travestis e mulheres transexuais no Brasil, para, então, 

fazer os recortes necessários e direcionar essas indagações ao meu atual campo de análise, 

                                                 
38 TEIXEIRA, Flávia. Dispositivos de dor: saberes – poderes que (con)formam as transexualidades. São Paulo: 

Annblume, 2013. 
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tomando como referência o aporte teórico nacional que declinou-se sobre a temática. Além de 

Regina, a ex-presidenta da Articulação Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA 

compunha a mesa e, por mais que eu tentasse ponderar critérios de análise, dúvidas e mais 

dúvidas iam surgindo. 

Há quase duas décadas atrás, etnografando o cotidiano de travetis que viviam na 

cidade de Salvador, o antropólogo Don Kulick destacava, além dos processos de 

transformações corporais e de sociabilidade de suas pesquisadas, como essas 

pessoas traziam juntos com as marcas anatômicas provenientes da inserção de 

silicone (industrial, em sua quase totalidade) algumas marcas na alma. Hoje, Keila 

Simpson, que foi uma das interlocutoras da pesquisa de Don nos anos de 1996 e 

1997, fez uma fala na UFRN e, de alguma maneira, ao ouvir seus relatos, parecia 

estar lendo o livro novamente. O hiato que separa essas quase duas décadas parece 

não ter diminuído ou solucionado, ao menos de forma significativa, as demandas 

que emanavam daquelas entrevistadas. Ao final da fala de Keila, quando foram 

abertas as perguntas para o debate, eu a questionei sobre os avanços que ela percebia 

(ou não) referentes à cidadania de travestis e mulheres transexuais no país. Sem 

rodeios, ela afirmou que “cidadania” e “travestis e mulheres transexuais” são como 

água e óleo, nunca se misturam. Reiterou que, diferente dela, suas companheiras que 

naquela época dividiam moradia e também figuraram na pesquisa de Don Kulick, 

não conseguiram sequer sobreviver para contar história (de terror, como ela destaca). 

Afirmou também que, logo após a coleta de dados do antropólogo, amigas como 

Bianca, Madonna, Banana, Magdala, Adriana, Cíntia - todas interlocutoras da 

etnografia - foram sendo aos poucos dizimadas. Algumas morreram por 

consequências da Aids, outras assassinadas nas zonas de prostituição, outras por 

causa dos desdobramentos infecciosos da inserção de silicone industrial. Algumas 

foram enterradas sem dignidade, como indigentes; a grande maioria nunca teve um 

emprego formal; uma outra parte nunca frequentou a escola. Olhei para a mesa, 

composta por Keila, Regina e pelo mediador e visualizei duas gerações que 

representam uma população excluída de direitos básicos: educação, saúde, emprego 

formal. Daquela roda de conversa surgiam questionamentos que acredito serem 

palpáveis e possíveis de investigação. Questiono-me: Tomando como referência o 

quadro que se apresentou mais cedo, seria interessante pesquisar os desdobramentos 

da cidadania de travestis e mulheres transexuais na cidade de Natal? (DIÁRIO DE 

CAMPO, em 17 de abril de 2014). 

 

 

 

 (Re)conhecendo histórias, traçando rotas. 

 

Após os primeiros contatos com Regina, fomos estreitando os laços e fui 

delimitando as possibilidades de construção da pesquisa. Regina tem 31 anos, é estudante do 

curso de Licenciatura em Geografia, não tem religião definida e é a presidenta e idealizadora 

da ONG Atransparência, sendo que antes já havia feito parte de outra ONG que atua na cidade 

de Natal. Diferente do que ocorreu com as outras colaboradoras da pesquisa, que tinham 

sempre um ponto ou aspecto ligado à cidadania de travestis e mulheres transexuais da cidade 

de Natal – conforme apresentarei, o discurso de Joice permeia as particularidades do uso do 

nome social; Sofia pondera aspectos incutidos na prostituição e as políticas públicas voltadas 

para a saúde; Amanda tece suas contribuições destacando as barreiras para exercer um 
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emprego formal; Érica contribui com relatos incutidos na burocracia médico-jurídica para 

retificação do registro civil -, no caso específico de Regina, serão apresentadas narrativas mais 

panorâmicas relacionadas ao atual quadro de política públicas voltadas para a população e a 

cidade pesquisadas. 

Regina é um caso típico de militância pelas causas trans, ou, conforme ela mesma 

reitera, “A minha vida é um campo de guerra constante”. Tendo determinado as primeiras 

propostas de análise, ainda na fase da entrevista piloto, tinha sempre o intuito de abstrair 

como os órgãos/poderes legislativo, executivo e judiciário lidavam com as causas e vivências 

de travestis e mulheres transexuais e já nas primeiras colocações, a interlocutora demonstrava 

como a conjuntura dessas vivências se desdobravam na cidade de Natal. 

Regina: É aquela coisa, para eles tudo que é feito para a gente é favor, sabe?! Tudo 

que é feito para viado, travesti e transexual é muita coisa. Na Câmara, só se salva a 

Sargento Regina, que eu sempre chamo de minha eterna vereadora. Ela é, tipo, a 

única que, pelo menos, nos ouve e vê o que a gente tem para pedir. Pedir não, 

humilhar. Só que você pode para pensar e chega à conclusão que a coitada nem pode 

fazer nada. Porque na Assembleia a maioria é tudo homem, tem um monte de 

evangélico, que a gente não pode julgar, né?! Mas você sabe o que os crentes 

pensam d’a gente. A gente tem que todo tempo mostrar para aquela Assembleia 

preconceituosa, misógina, transfóbica e machista, o que a gente quer. Só para você 

ter uma ideia mesmo grupo de travesti e de trans já foi barrado duas vezes na 

portaria a Assmbleia, acredita? Eles sempre dizem que nossa roupa não é adequada, 

mas a verdade é outra e a gente sabe, né?! Tipo, é tudo transfobia. Foi a Sargento 

que colocou a gente para dentro as duas vezes. Se dependesse de outras pessoas a 

gente até hoje não teria entrado. Um absurdo! 

 

Pesquisador: Mas após esses embates surgem políticas públicas? 

 

Regina: Só se a gente não fizer a linha fina. Se a gente for bem santinha não 

consegue nada. A gente se aproveita da fama que toda trava é barraqueira e já fica 

esperando o momento do babado. [ambos damos risada] Mas, tipo, mesmo com 

barraco, pr’a gente conseguir qualquer coisa é igual tirar leite de pedra. Só para 

marcar qualquer reunião com o povo da prefeitura é um século. Quando finalmente 

marcam alguma coisa, deixam a gente esperando igual estátuas durantes horas e 

falam com a gente durante cinco minutos, falam um monte de coisa sem sentido e 

dizem que vão se esforçar para atender o que a gente está pedindo. Tudo truque. 

 

Pesquisador: E essas reivindicações de políticas são efetivadas de alguma maneira? 

 

Regina: Eles enrolam a gente direto. A única coisa que eles fazem é dar camisinha e 

dizer que é política pública voltada para saúde. Porque eles sempre pensam que a 

gente é máquina de fazer sexo, que a gente trepa vinte e quatro horas por dia. [sinal 

de reprovação] Aí, como sobram aquelas camisinhas no posto, eles dão para a gente 

e dizem que isso é política pública. 

 

Pesquisador: Então, no âmbito de políticas públicas, a grande maioria das ações são 

direcionadas às campanhas de DSTs/Aids? 

 

Regina: Basicamente! Agora, como o Brasil todo está falando muito no uso do nome 

social, a gente ainda consegue falar um pouco sobre isso com o advogado. É... 

Aquele que esqueci o nome... Pera... [pausa para pensar] Aff! Esqueci! Se eu 

lembrar eu te digo. [...] Mas é muito complicado. Eu sempre digo para as meninas 
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que, para lidar com esse tipo de situação, não pode baixar a cabeça e fazer a linha 

Alice [referindo-se a do país das maravilhas], tem que bater o pé e fazer o barraco. 

Porque a gente tem que entender que isso não é favor, é obrigação. 

 

 

É comum nas narrativas de militantes e pessoas responsáveis por ONGs que se 

debruçam sobre a cidadania LGBTT os relatos que essas pessoas utilizam um termo ou 

atitude tidos como pejorativos e os agenciam a fim de positivá-los e/ou adequá-los para se 

valerem da conjuntura. O “barraco” quase sempre foi considerado um fator intrínseco às 

experiências trans, sobretudo de travestis que, para lidar com as mais diversas situações 

nocivas – com destaque àquelas relacionadas ao universo noturno das calçadas -, faziam-se se 

valer do(s) barraco(s) como mecanismo de defesa, conforme reiterado por pesquisadores da 

temática (Benedetti, 2005; Kulick, 2008; Pelúcio, 2009). Neste sentido, como exposto por 

Regina, as ONGs que militam pelas causas da diversidade vislumbram no “barraco” uma 

maneira de intimidar pessoas ou instituições que consideram possuir atitudes notadamente 

transfóbicas e que degradam suas demandas ou vivências. O resultado desse quadro é uma 

espécie de “epistemologia do barraco”, estruturada por consequência de atitudes de 

resistência. Berenice Bento, numa carta-desaBAFO39, descreve alguns dos pormenores dessa 

epistemologia. 

Um caso típico, e amplamente discutido no cenário que envolve os estudos de 

gênero e sexualidade na contemporaneidade, de positivação e (re)inteligibilização de um 

termo pode ser analisado através da teoria queer. Conforme já discutido, ‘queer’ nos Estados 

Unidos surge de um xingamento ou termo que caracterizava uma pejorativação direcionado a 

gays e lésbicas, é tomado pela militância para fazer-se valer como forma de empoderamento e 

chega à universidade, sobre forte influência dos Estudos Culturais norte-americanos, em 

forma de teoria (Miskolci, 2009). 

No Brasil, como indicado anteriormente, o caminho adotado foi o oposto dos 

Estados Unidos. Nosso país fez a importação do termo e da teoria através de uma conexão 

universidade-universidade, com poucos (quase nenhum) ecos na/para militância. Numa das 

passagens de uma das entrevistas de Regina ela corrobora esta afirmativa. 

Regina: Você também é desses que falam dessa tal de teroria “quiuí”, né? Nem sei 

falar esse troço direito. [risos] Eu nunca entendi o que é. Todas as vezes que vou lá 

no Tirésias vejo as bichas falando e fico só boiando. Nãããn! Uma vez Sofia 

[universitária e militante das causas trans] tentou me explicar, mas ainda não 

                                                 
39 Disponível em: http://estadolaicorj.blogspot.com.br/2012/06/berenice-bento-carta-desabafo-sobre-o.html, 

acessado em 28 de janeiro de 2016. 

http://estadolaicorj.blogspot.com.br/2012/06/berenice-bento-carta-desabafo-sobre-o.html
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entendi, só sei que o daqui é diferente do de Nova Iorque. Eu não entendi nem o 

daqui, imagine o de lá. [risos] Depois você me explica, viu, bicha?! 

 

 

Vale salientar que a primeira vez em que eu fiz a entrevista com Regina, assim 

como os nossos primeiros contatos na universidade ou locais que abordavam a temática, ela 

ainda não havia ingressado no curso de Licenciatura em Geografia, o tendo feito no primeiro 

semestre de 2015. Além disso, nos contatos que aconteceram após o ingresso da interlocutora 

no universo acadêmico não voltamos a mencionar o assunto diretamente nem através das 

entrelinhas. Sendo assim, não tenho subsídios para afirmar se o nível superior tem propiciado 

subsídios que a façam relacionar a teoria queer com as atividades da militância ou se essa 

relação continua sendo nula. 

 

 Viver para militar ou militar para viver? 

Não foi à toa que Judith Butler postulou que “certas vidas não se qualificam como 

vidas” (BUTLER, 2010, p.13). Acompanhar alguns dos relatos das participantes dessa 

pesquisa fazia essa sentença butleriana martelar na minha cabeça sempre que eu às 

entrevistava. Como dito, diferente das outras travestis e mulheres transexuais desta 

investigação, no caso específico de Regina não me deterei em discorrer acerca de uma única 

característica que configure a cidadania dessa população. Nas próximas narrativas, 

relacionarei individualmente cada vivência a um aspecto ou pano de fundo específico (nome 

social, emprego formal, prostituição e políticas de saúde, retificação de registro, mas, no caso 

de Regina, todos estes aspectos parecem ter, em algum momento da vida dela, ter tido uma 

significância pujante. Por este motivo, sua sobrevivência tornou um campo de guerra 

cotidiano, cujas batalhas foram sendo paulatinamente mais dificultadas, ou, como inferido por 

ela, “uma montanha russa sem cinto de segurança”. 

Regina: A maioria das coisas que eu faço hoje na Atransparência e na minha vida de 

militante é para as meninas não passarem por tudo que eu já passei. Quando eu 

comecei a me transformar, tipo assim, você já pode imaginar como foi, né? E olhe 

que a minha mãe me aceitou, viu?! Das minhas amigas que começaram junto 

comigo, se eu não me engano, mainha foi a única que aceitou. Olhe, mas assim, se 

não fosse isso, eu acho que não tinha conseguido passar nem metade do que já 

passei. Porque, tipo assim, lá em casa, mainha me aceitava mas e o resto? Quem é 

que ia querer uma trava toda montada para dar um emprego. [...] Com certeza eu 

não tinha outra opção, fui me prostituir. E nem reclamo, viu?! Aprendi tanta coisa lá. 

[...] E eu tive outra sorte, tá entendendo, eu nunca deixei de estudar. A maioria das 

outras não aguentou a pressão. Pense aí! 
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Pesquisador: Eu tenho reparado isso. A geração atual de travestis e mulheres 

transexuais parecem ter um pouco mais de oportunidades e... 

 

Regina: [Me interrompendo] Justamente por isso, entendeu? Muitas trans da minha 

época fazem a mesma e as mais antigas estão sempre com essa iniciativa. A gente 

nem sonhava com uma ruma de coisa que tem hoje. Por exemplo, no meu caso 

mesmo, era muito ruim quando os professores faziam a chamada e me chamavam de 

[fala o nome de registro civil], era todo dia a mesma coisa. Hoje já tem o nome 

social, entende?! Depois ainda tinha que ir para pista batalhar, pense aí! O povo 

passava no carro e jogava pedra, mijo, latina... As vezes a bicha tava montada, toda 

Patrícia40 e tomava um banho de mijo. Tinha que voltar para casa sem aqué41 e 

fedendo. [risos] E as vezes era pior, viu?! Já deram vários tiros em um local que eu 

trabalhava. Eu conheço várias que já tomaram um tiro ou facada. Eu conheço gente 

na cadeira de rodas. 

 

Pesquisador: Então, você acredita que, em termos grais, existem avanços na 

cidadania de travestis e mulheres transexuais? 

 

Regina: Acho que sim. Pelo menos tem mais informação. Tem facebook e outras 

coisas, sabe como é que é? A gente sabe o que está acontecendo o Brasil. Antes, 

ninguém ficava sabendo do que acontecia. Mas, você sabe porque, né? Quem é que 

ia passar nada de travesti da televisão? Ninguém! Um bocado morreu e ficou por 

isso mesmo. Quando teve aquele babado de Verônica42 que deixou todo mundo 

horrorizado, lembra? Se fosse há um tempo atrás ninguém ficava nem sabendo, 

sabia? Com certeza várias tomaram porrada igual a ela e ninguém ficou sabendo. 

Mas hoje tem face, né? Bastou uma foto e o Brasil todo ficou sabendo. E também 

tem a ANTRA43 que deixa todas as ONGs do Brasil atualizadas. A gente [referindo-

se à Atransparência], por exemplo, é vinculada a ANTRA. 

 

Pesquisador: Então, pelo o que você está dizendo, as melhorias referentes às 

vivências de travestis e mulheres transexuais estão mais relacionadas às articulações 

internas do movimento do que às iniciativas do Estado? 

 

Regina: Nossa, sem dúvidas! Você mesmo sabe disso, né? Vou até te dar um 

exemplo. Vocês da universidade fazem mais do que as secretarias [referindo-se à 

secretaria de direitos humanos e à secretaria municipal de saúde], pelo menos ouvem 

a gente e sempre tá ao nosso lado quando a gente precisa ou pede. Pra você ter uma 

ideia, desde que a Atransparência foi inaugurada a gente solicita uma impressora. Aí 

a gente vai e eles mandam fazer um ofício, aí eles dizem que perderam o ofício, aí 

manda fazer outro e encaminhar para não sei aonde. Naaam! Agora, depois de quase 

quatro anos, que a gente tem uma impressora.  

 

 

                                                 
40 Termo êmico utilizado para referir àquelas travestis e mulheres transexuais que estão sempre produzidas e 

perfumadas. Uma alusão semelhante ao das características comumente conhecidas popularmente como sendo de 

‘Patricinhas’. 

 
41 Termo êmico utilizado para fazer referência a ‘dinheiro’. 

 
42 Regina refere-se ao caso Verônica Bolina, uma travesti do Estado de São Paulo que, após ser presa por ser 

acusada de agredir uma senhora de 73 anos no mês de abril do ano de 2015, sofreu violência física e psicológica 

dentro da prisão. Sob o pressuposto de mal comportamento dentro da prisão, Verônica teve o rosto totalmente 

desfigurado por policiais. Além disso, teve o cabelo cortado, ficou numa cela masculina, obrigada utilizar roupas 

“adequadas” ao seu gênero. O caso teve ampla repercussão nacional e internacionalmente, sobretudo nas redes 

sociais. Mais informações em http://extra.globo.com/noticias/mundo/caso-da-travesti-veronica-bolina-ganha-

repercussao-internacional-15986170.html, acessado em 04 de dezembro de 2015.  

 
43 Articulação Nacional e Travestis e Transexuais. 

http://extra.globo.com/noticias/mundo/caso-da-travesti-veronica-bolina-ganha-repercussao-internacional-15986170.html
http://extra.globo.com/noticias/mundo/caso-da-travesti-veronica-bolina-ganha-repercussao-internacional-15986170.html
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Algumas pesquisadoras (Andrade, 2014; Jesus, 2014.) que trazem em suas 

vivências as experiências travesti ou transexual, corroboram, com seus artefatos intelectuais, a 

ideia e as ponderações de Regina no diz respeito a invisibilização do Estado para a cidadania 

dessa população. Jaqueline Gomes de Jesus reitera que os conceitos de ‘cidadão’ e ‘cidadania’ 

devem ser analisados a partir de todos os desdobramentos históricos que os circundam, sendo 

ambos produtos de um processo que está “empiricamente em construção” (JESUS, 2015, 

p.343). Destaca, porém, que ao incutirmos ‘LGBTTTI’ ao lado de ‘cidadania’ teremos como 

derivado um processo sistemático de guetificação, caracterizados por uma série de 

preconceitos, estereótipos e atos discriminatórios (Jesus, 2015). 

Ainda sobre a relação entre cidadania e as vivências de travestis e mulheres 

transexuais, tencionadas com a maneira que estas são abordadas e tratadas pelo Estado, a 

teórica pontua: 

A cidadania trans e a identidade de gênero da população transgênero são 

vilipendiadas pelo Estado, por instituições, grupos e pessoas. Formadores de 

opinião, em todos os meios de comunicação, preservam o juízo de que os gêneros e 

suas expressões são desígnios puramente biológicos, traduzidos em termos de 

cromossomos, pênis e vaginas. O direito a adequação de seus registros civis é 

impedido, na ausência de Leis que reconheçam as demandas ou mesmo na presença 

de operadores do Direito contrários à livre expressão de gênero. O seu direito à vida 

é ferido cotidianamente, no país em que mais se matam pessoas trans no mundo 

(Jesus, 2014, p.11). 

 

 

Tentando fazer um recorte específico à cidade de Natal, questiono Regina se, 

mesmo com todos os empecilhos, ela reconhece algum tipo de avanço referente à cidadania 

do grupo pesquisado. Enfatizo que faço essa pergunta (mesmo ela parecendo ser redundante), 

pelo fato de a cidade de Natal ter algumas travestis e mulheres transexuais que ocupam locais 

tidos como de empoderamento, com destaque substancial àquelas que são alunas e professora 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, questiono-a também sobre o 

diálogo entre essas travestis e mulheres transexuais que convivem no universo acadêmico 

com aquelas que fazem parte da ONG Atransparência e tem um grau de conhecimento formal 

consideravelmente menor. 

Regina: Eu acho que são duas coisas diferentes. Lá na UFRN, tipo assim, eu tenho 

contato com a [cita o nome de uma professora transexual] e com a Érica [que faz 

parte da ONG, é graduanda em psicologia e também é uma das interlocutoras dessa 

pesquisa]. Mas, assim, é diferente... Vou tentar te explicar. Eu, por exemplo, hoje 

estou no ensino superior, né? Mas, eu já passei por algumas coisas que elas nunca 

passaram. A minha vida sempre foi da travesti que todo mundo conhece, que nasceu 

para não estudar, ser expulsa de casa e morrer antes dos trinta [anos]. Eu já me 

prostituí, elas não; Eu já apanhei na esquina de madrugada, elas não... Então, assim, 
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se a gente precisar delas para uma atividade da Atransparência elas vão topar sim. 

Mas, elas são exceção, se a gente comparar com as outras meninas. 

 

Pesquisador: E você considera esse um ponto positivo? 

 

Regina: Claro! Eu sempre dou o exemplo de Érica para as meninas. Se bem que 

agora eu dou meu exemplo, né?! Para valorizar. [risos] Mas, falando sério, com 

certeza é positivo. Pense aí, uma trans sendo professora na universidade. Só em ter 

um emprego já é uma raridade. Quer um exemplo? Eu não conheço nem uma trans 

com carteira assinada, você acredita? Juro! Só lembro de [cita o nome de uma 

travesti que conhece] que é cabelereira, mas ela nem mora mais aqui, acho que está 

em Campinas. 

 

Pesquisador: Assim que eu cheguei aqui na cidade eu soube que a prefeitura havia 

oferecido um curso profissionalizante. Isso ocorreu de fato? 

 

Regina: Foi. Se eu não me engano, na época eu ainda estava apenas na Atrevida 

[outra ONG da cidade que se debruça sobre a cidadania de travestis e transexuais]. 

Aí fizeram o maior rebuliço. Já sabe como é, né? Foi um curso de telemarketing. [...] 

Mas você já deve imagina como foi. Deram o curso e tal, mas foi só isso. Nenhuma 

das meninas foi contratada. E, deixa eu até falar, eles viviam elogiando, dizendo que 

a maiorias das meninas se saiam super bem. Foi só para encher linguiça. No final, 

ninguém foi contratada. 

 

 

Analisando os dados empíricos que compõem este trabalho, sobretudo as 

conversas e entrevistas feitas com Regina, percebi uma situação passível de uma discussão 

mais crítica e detalhada. A princípio, era muito comum, quando eu a questionava sobre a 

promoção de políticas pública de órgãos do Estado, que ela me respondesse que não haviam - 

ou haviam pouquíssimas - ações que vislumbrassem uma melhoria na cidadania de travestis e 

mulheres transexuais, sobretudo da/na cidade de Natal. Paradoxalmente, na mesma entrevista 

ou em conversas posteriores, ela ia se recordando de algumas ações que tinham esse intuito. 

Aos poucos, fui percebendo o motivo que a levava a tais conclusões. A inteligibilidade dessa 

conjuntura é caracterizada pelo “até tem, mas não funciona”. 

Luiz Melo, et al (2012), indica algumas pistas que possibilitam refletir sobre esse 

quadro. Em “Políticas públicas para a população LGBT no Brasil: notas sobre alcances e 

possibilidades”44, os autores afirmam que o período atual brasileiro é o que mais presenciou o 

debate acerca dos direitos e políticas voltados para a população LGBTT, assim como a 

criação de algumas políticas públicas, que, embora não sejam quantitativamente suficientes, 

reverberam simbolicamente um avanço no que diz respeito a produção. Entretanto, os 

próprios autores inferem que há uma lacuna entre a criação e produção dessas políticas e a sua 

real efetivação. 

                                                 
44 MELLO, Luiz; MAROJA, Daniela; BRITO, Walderes. Políticas públicas para a população LGBT: notas sobre 

alcances e possibilidades. Cadernos Pagu, v. 39, jul.dez. 2012. 
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Considero válido atentar para este contexto porque, ao menos na esfera municipal, 

ele reconhece – mesmo que implicitamente – as ações que ONGs como a Atransparência tem 

reivindicado. Regina sempre salienta, por exemplo, que as leis e decretos inerentes à 

utilização do nome social na cidade de Natal se deve, de maneira expressiva, às investidas que 

a ONG perpetra nas instituições as quais elas são destinadas. Além disso, destaca que a ONG 

é a principal intermediadora do diálogo entre as políticas voltadas à saúde, das jurisprudências 

referentes à retificação do registro civil de pessoas trans que às demandam, do asseguramento 

da utilização do nome social nas escolas e órgãos de saúde, das solicitações de 

acompanhamento psicológico para a população de travestis e transexuais da cidade. Este 

cenário confirma a hipótese levantada por autoras transfeministas que asseguram que a 

cidadania de travestis e transexuais do/no Brasil está diretamente incutida nas pautas e 

reivindicações de Organizações Não Governamentais. Nesse sentido, cabe pontuar que ações 

de resistência, como a “epistemologia do barraco”, ganham protagonismo social à medida em 

que são abstraídas pelos órgãos aos quais são direcionadas. 
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5.1.2. AMANDA 

 

Assim como aconteceu com Sofia, meu primeiro contato com Amanda ocorreu 

quando fiz minha primeira visita à Atransparência, por intermédio de Regina. Desde o 

primeiro bate-papo informal, onde as primeiras impressões do campo foram surgindo, 

Amanda disse que teria disponibilidade para contribuir com seus relatos, mesmo eu ainda não 

tendo uma pergunta totalmente concisa para nortear a pesquisa. Já pontuei em algum 

momento dessa dissertação (ou em mais de uma) que o fato de ser assumidamente gay e, mais 

que isso, um gay afeminado, me abriu fronteiras para dimensões analíticas que, caso tivesse 

uma orientação sexual diferente, não fossem possíveis. Embora possa parecer repetitivo - e 

tenho convicção que realmente me faço redundante neste aspecto ou nesta informação -, não 

seria justo, e arrisco dizer que não seria ético, escamotear esse dado. Destaco esse elemento 

porque muitas das etnografias que me serviram de aporte teórico (Benedetti, 2005; Freire, 

2015; Kulick, 2008;) contavam com relatos de pesquisadores que faziam essa mesma 

advertência, sobretudo, porque as interlocutoras/pesquisadas desses trabalhos sempre 

indagavam a orientação sexual dos pesquisadores. O intuito, portanto, vai além da 

necessidade de dizer que a dissertação em voga foi formulada por “uma bicha que pesquisa a 

cidadania de travestis e mulheres transexuais”.  

Amanda tem 23 anos, é candomblecista, abandonou a escola enquanto cursava o 

primeiro ano do ensino médio e não tem nenhuma profissão definida. ‘Profissão’, aliás, será 

uma das categorias que nortearão as narrativas do cotidiano da entrevistada. A ideia é refletir 

sobre as condições e possibilidades de emprego formal relacionadas com as vivências de 

travestis e mulheres transexuais da cidade de Natal. Tenho consciência que utilizar 

ponderações e relatos individuais para traçar um panorama geral de um contexto mais amplo, 

como o da conjuntura de emprego formal para a população em questão, pode não denotar uma 

justificativa plausível. Entretanto, sustento a hipótese que por participar ativamente das 

atividades e acompanhar as demandas que emanam da ONG Atransparência, Amanda e seus 

relatos podem subsidiar pistas para uma visão mais abrangente desse contexto na cidade em 

que essa investigação se desdobra. 

A prerrogativa de relacionar as falas de Amanda com a categoria 

“empregabilidade” partiu de um bate-papo informal. Num dos eventos que participamos 

juntos, conversávamos sobre inúmeras trivialidades dentro de uma barraca e camping – que 
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geralmente é o “quarto” de militantes e estudantes que participam desse tipo de 

evento/encontro -, quando surgiu algumas pontuações sobre empregabilidade e o mundo da 

prostituição. Em dado momento da conversa ela contou que “detestava fazer ‘ploc’45”, mas as 

vezes era essa a única maneira de “descolar o aqué”. O papo se estendeu e logo adentramos 

em outros assuntos, mas a possibilidade de refletir sobre as condições de empregabilidade do 

grupo pesquisado me acompanhou durante um certo período, até a proeminência da pergunta 

basilar que tem norteado a investigação. 

 

Sobre trabalhar e ‘batalhar’: o engodo das possibilidades. 

Mesmo tentando desviar de um discurso universalista que, ao fazer referência às 

travestis e mulheres transexuais, sempre relaciona diretamente prostituição a empregabilidade, 

sou, ainda, muito arraigado por essa perspectiva ([pre]conceituosa, diga-se de passagem). De 

mesmo modo, seria um equívoco não levar em consideração que fatores que sucedem o 

processo de transformação e adequação corporal e psicológica nas experiências trans 

(expulsão e rejeição familiar, evasão escolar, falta de referências para esse novo universo) 

direcionem à prostituição e ao universo simbólico do qual ela é constituída a quase totalidade 

dessas pessoas (90%, conforme informações da Articulação Nacional de Travestis e 

Transexuais - ANTRA). 

Amanda, tomando suas próprias experiências e de amigas próximas, tece algumas 

considerações que abrangem esse contexto: 

Amanda: Eu acho assim, todo mundo já sabe o que trava faz para ganhar aqué, né, 

mana? Eu, tipo assim, não gosto muito de fazer ploc, mas as vezes, as vezes é o 

jeito. Pra mim, só vale a pena mesmo quando a bicha consegue ser top, só que quase 

nenhuma das gatas que eu conheço daqui de Natal consegue. Eu só lembro de [cita o 

nome de uma conhecida] e de [idem]. Só que foi tudo sorte, entendeu? Porque, tipo 

assim, as duas conseguiram segurar um gringo. Mas cada uma pegou um, entendeu? 

[risos]. Mas já faz tempo, eu ainda era meio gayzinha. [...] Programa só dá dinheiro 

para quem faz a linha mais europeia. 

 

Pesquisador: Você já teve outra profissão? Já trabalhou em algo diferente da 

prostituição? 

 

Amanda: Só uma coisinha ou outra, mas nenhum trabalho babadeiro, sabe? Já fiz 

faxina na casa de uma amiga da minha mãe e já ajudei na cozinha de um restaurante 

lá em Ponta [Negra].  

 

Pesquisador: E com carteira assinada? 

 

                                                 
45 Termo êmico que tem o mesmo sentido que fazer programa ou de prostituir-se.  
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Amanda: Nunca! Nenhuma vezinha! 

 

 

Algumas iniciativas têm surgido a nível nacional com intuito de promover e 

incentivar a qualificação profissional de travestis e transexuais. No início do ano de 2015, por 

exemplo, a prefeitura de São Paulo lançou um programa denominado “Transcidadania”, cujo 

intuito é subsidiar, além da qualificação profissional, uma maior integração social do público 

alvo com a sociedade. Para amparar a permanência no curso, as/os participantes do programa 

receberam/recebem um auxílio financeiro no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta 

reais)46. 

Inspirada na iniciativa paulista, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da 

Coordenadoria de Promoção da Cidadania LGBT, criou no ano de 2015 um projeto com o 

mesmo intento, discutindo também contextos de transfobia familiar e escolar. A inserção do 

público alvo no mercado formal de emprego, assim como em São Paulo, é a principal 

demanda do projeto.47 

Questionei Amanda se ela conhecia ou havia participado de alguma iniciativa 

semelhante, e se a Atransparência proporcionou/proporciona algum subsídio que tenha essa 

finalidade. 

Amanda: Aqui em Natal já teve sim. Eu participei. [...] Foi um curso e 

Telemarketing, eu gostava. Não lembro se a gente já estava na Atransparência ou 

ainda estava na Atrevida. [...] As bichas arrasavam, viu?! Era babado! Só que depois 

nenhuma foi chamada para trabalhar de verdade, sabia?! Foi uó! [...] A gente acabou 

só perdendo tempo. 

 

Pesquisador: Você sabe se alguma atividade semelhante aconteceu ou tem 

acontecido nos últimos tempos? 

 

Amanda: Que eu saiba, não! Tem aquelas palestras do SUS, sabe como é? Só que é 

só isso. E se for de telemarketing de novo, as bichas não vão. Ninguém é boba nem 

nada. Estamos todas traumatizadas. [risos] 

 

 

É comum, nos relatos de travestis e mulheres transexuais, conforme apontado por 

Machado e Rondas (2015), que, ao tentar ingressar no mercado formal de emprego, algumas 

técnicas de agenciamento da identidade de gênero surjam nesse período inicial do ritual de 

busca por empregabilidade (envio de currículo pelas pleiteantes à vaga/cargo; seleção do 

currículo e contato pelas empresas que disponibilizaram a vaga; agendamento da entrevista). 

                                                 
46 Mais informações podem ser obtidas em http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-vai-pagar-

bolsas-de-r-840-para-travestis-e-transexuais,1626421, acessado em 15 de dezembro de 2015. 

 
47 http://aligagay.com.br/transcidadania/, acessado em 15 de dezembro de 2015. 

http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-vai-pagar-bolsas-de-r-840-para-travestis-e-transexuais,1626421
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-vai-pagar-bolsas-de-r-840-para-travestis-e-transexuais,1626421
http://aligagay.com.br/transcidadania/
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Ao chegar ao local das entrevistas, as candidatas (no caso específico das travestis e mulheres 

transexuais) apresentam a documentação civil e, como os currículos geralmente são 

preenchidos com o nome social, uma celeuma quase sempre se instaura. Ao perceber que as 

requerentes à vaga não são “mulheres de verdade”, são comuns atitudes de transfobia, 

revestidas por um “Você não se encaixa no perfil!”. 

Amanda, relata um caso semelhante ocorrido quando tentava uma vaga de 

trabalho: 

Amanda: Uma vez foi a maior vergonha. A [loja de departamento nacionalmente 

conhecida] estava pegando um monte de gente. Eu mandei currículo, e acho que foi 

pela internet mesmo. [...] Eu botei meu nome mesmo, sabe? 

 

Pesquisador: Social ou civil? 

 

Amanda: Social! De garota. [risos] [...] Regina diz para a gente sempre colocar o 

social. Aí eles ligaram para o celular de mainha porque na época eu estava sem e 

falaram que era para eu ir lá conversar com o povo de um lugar... É... Esqueci o 

nome... 

 

Pesquisador: [Interrompendo-a] Recursos Humanos ou Departamento Pessoal? 

 

Amanda: Isso! Isso! Eu até estranhei, porque o povo falava que lá [na loja de 

departamento] só pegavam quem já era formada [referindo-se ao ensino médio]. Aí 

eu cheguei lá, muito garota. Bem feminina. [...] Aí o homem que conversou comigo, 

que era um gato [risos], viu que eu era trans. Ou, eu acho que eu falei, nem lembro 

direito. Eu só sei que ele ficou da cor dessa parede [aponta para uma parede branca]. 

Tadinho! [risos] 

 

Pesquisador: E o que aconteceu depois? 

 

Amanda: Ele disse bem assim: “A gente vai entrar em contato com você!” 

 

Pesquisador: E eles entraram? 

 

Amanda: Tu acha? [risos] Até hoje eu espero. A única coisa boa que teve foi ter 

conversado com aquele pedaço de mal caminho. [ambos rimos] E deixa eu te contar 

uma coisa... Eu tava super passável, viu?! Se eu não falasse, ele até hoje não dizia 

que eu não era racha48. 

 

 

Estar “passável”, dentro do campo simbólico das experiências de travestis e 

mulheres transexuais, significa estar o mais próximo possível do tipo ideal de corpo e 

comportamento de mulher “de verdade”, ao ponto que características anatômicas e 

perfomativas socialmente tidas como masculinas, assim como marcadores biológicos 

anteriormente perceptíveis, sejam completamente escamoteados. 

                                                 
48 Termo êmico utilizado para referir-se a “mulher”. 
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O convívio e a vivência em campo indicam a possibilidade de reflexão acerca da 

categoria “passabilidade”. Vislumbrada enquanto categoria analítica, ela cria uma perceptível 

estrutura hierárquica dentro das próprias vivências trans, indicando que existem maneiras 

mais ou menos legítimas de pertencimento ao gênero e à identidade. Por consequência, ser 

‘mais passável’ tem o mesmo sentido de ser “mais transexual” ou de ter uma identidade de 

gênero mais verdadeira do que quem é ‘menos passável’.  

Outras perspectivas, como a de classe, por exemplo, podem ser evocadas para 

exemplificar essa hierarquização da(s) identidade(s) de gênero, por consequência da 

passabilidade. Seguindo a mesma linha de raciocínio, uma travesti ou mulher transexual que 

tenha condições de investimentos e intervenções corporais, como inserção de silicone ou 

feminilização facial, será, consequentemente, mais passável do que uma travesti ou mulher 

transexual que faz a inserção de silicone industrial ou nenhum tipo de intervenção. 

 

Por quê conseguir trabalho dá tanto trabalho? 

Algumas pesquisas declinadas às vivências de travestis e mulheres transexuais 

(Andrade, 2015; Benedetti, 2005; Jesus, 2014) fazem referência ao bojo de preconceito e 

exclusão social, com destaque substancial ao ambiente escolar e ao mercado de trabalho, ao 

qual são apresentados no cotidiano dessa camada de indivíduos. A ideia de abstração que 

exclusão e preconceito são caracteres intrínsecos às experiências trans são evidenciadas por 

Amanda quando ela descreve: 

Amanda: Eu tenho que falar a verdade. Quando a gente começa a se transformar a 

gente já sabe de um monte de coisa vai acontecer. Eu lembro que [cita o nome de 

uma conhecida] me falou tudo que ia acontecer, bem direitinho. Ela disse tudo, tudo 

mesmo. E aconteceu como a danada disse: eu saí da escola, o povo de lá da rua 

começou a fazer piadinha, tudo igualzinho. [...] E ela mesmo falou: “Já sabe no que 

vai trabalhar, né?” [...] Então, eu já sabia que consegui trabalho de verdade ia ser 

babado. E hoje até que está melhor, viu?! Porque pelo menos tem a Atransparência e 

Regina que ainda corre atrás das coisas para a gente. 

 

Pesquisador: E por quê fica melhor com a Atransparência? O que a ONG ou Regina 

fazem para auxilia nesse contexto? 

 

Amanda: Só em se preocupar com as bichas já é grande coisa, né?! Só que ninguém 

vai entrar na cabeça do povo e dizer assim: “Bota a trava para trabalhar na sua loja!” 

[...] Quando a gente vai na loja para comprar o povo já não tira o olho da gente 

porque fica pensando que a gente vai roubar. Imagina como que uma pessoa que 

acha que, quando eu vou fazer minhas comprinhas, vou ‘dar a Elza’49 nos troços lá, 

vai me botar para trabalhar. 

                                                 
49 “Dar a Elza”, para travestis e mulheres transexuais, tem o mesmo sentido que “roubar”. 
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O processo de estigmatização e desrespeito vinculado às travestilidades e 

transexualidades já eram descritos por Kulick em sua etnografia, nos anos de 1996/1997. 

É impossível para as travestis ganhar o dinheiro necessário em empregos 

assalariados. Nos raros casos em que conseguem empregos, trata-se sempre de 

atividades com as menores remunerações da economia brasileira, que gira em torno 

de um salário mínimo mensal (em 1996, isso equivalia a cerca de 112 dólares). Sem 

mencionar o fato – do qual elas têm plena consciência – de que a esmagadora desses 

empregos as colocará em contato com pessoas que costumam de modo derrisório, 

desrespeitoso e humilhante (KULICK, 2008, p.195). 

 

 

Goffman, ao tratar da categoria ‘estigma’, discorre sobre a interação entre o meio 

social e o indivíduo estigmatizado. De acordo com o autor, “o indivíduo estigmatizado terá 

motivos especiais para sentir que as situações mistas provam uma interação angustiada.” 

(GOFFMAN, 2008, p.27). Além disso, o sociólogo atenta para formas e maneiras de 

subverter ou encontrar caminhos que tornem esse processo menos social e individualmente 

menos dolorosos. 

Sugiro relacionar a emprego formal, que, geralmente, conforme destacado por 

Amanda e pelo antropólogo Don Kulick, abarca uma série de violências simbólicas para 

travestis e mulheres transexuais, às maneiras de subversão desse quadro, conforme reiterado 

por Goffman. A prostituição surge nesse íntere, além de um acalentador de diversas condições 

sociais de exclusão, como um modo de travestis e mulheres transexuais demonstrarem que 

podem, através do agenciamento dos corpos, uma maneira de conseguir uma renda financeira 

e de não ser profissionalmente estigmatizadas. 

Ao relacionar prostituição e emprego formal, Kulick indica: 

A prostituição, por outro lado, possibilita acesso a quantias muito mais altas de 

dinheiro. Ainda que nem toda noite de trabalho resulte em algum dinheiro, elas 

podem voltar para casa, depois de uma noite na Pituba, com o equivalente a 

oitocentos ou mil dólares; isto é, ela podem ganhar em uma única noite o valor de 

mais de um mês de trabalho em empregos assalariados (KULICK, 2008, p.195). 

 

 

Amanda, entretanto, é sempre incisiva ao afirmar que, mesmo levando em 

consideração e reconhecendo algumas das benesses que as zonas de prostituição, não se sente 

bem e não pensa em ficar indo nem esporadicamente para a “batalha” (mesmo não 

escondendo que já se prostituiu e que não se arrepende). Seu discurso é sempre perpassado 

por exemplos de travestis e transexuais que conseguiram algum tipo de ascensão profissional 

ou acadêmica. 
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Amanda: Tem muita trans que tem emprego bom. Você sabe, né? Lá onde você 

estuda tem uma que é professora, sabia?! Lá no ENUDS eu conheci aquela grandona 

também. [...] Naquele dia que a gente estava lá naquela praça, você lembra? 

[referindo-se a uma praça de convivência da Universidade Federal do Semi-Árido, 

local onde aconteceu o encontro universitário de maior visibilidade nacional no que 

tange a temática dos estudos de gênero e sexualidade] Ela [a professora] ficou lá 

fumando e dando dica para a gente. Eu achei ela babadeira. [...] No dia que eu vi ela 

falando no microfone fiquei olhando e pensando: Quero ser “finíssima” assim! [...] 

E, tipo assim, tem outras coisas também, né, bicha? Posso ser enfermeira, né? Ah, 

eu acho que eu te falei que eu também morro de vontade de ser igual aquelas 

mulheres que ficam com apito controlando os carros [referindo-se às guardas de 

trânsito]. 

 

 

Vale ressaltar que as investidas da Atransparência, no sentido de promover e 

buscar subsídios para promover uma cidadania menos estigmatizada e mais perene, assim 

como o exemplo de Regina, parecem despertar um maior interesse em Amanda para a 

inserção no mercado formal de trabalho. Questionada sobre a efetividade das ações da ONG e 

se ela acredita que elas podem ter consequências positivas, ela afirma: 

Amanda: Já está tendo! Regina batia o pé dizendo que ia entrar [no ensino superior] 

e entrou. Então, tipo assim, eu acho que tem que ser assim, sabe? Todas as vezes que 

ela viaja para essas coisas sobre trans sempre volta com novidade e sempre pensa na 

gente, entendeu?! Semana passada ela estava falando de uma coisa que ela viu que 

as trans de Vitória [Espírito Santo] fazendo e já vai começar a articular para fazer 

aqui também. Eu nem sei o que é, sou meio avoada para essas coisas [...] Quando a 

gente quer uma coisa tem que ser assim, né? Ela entrou [na universidade] esse ano. 

Ano que vem outra gata já entra, depois mais duas. Igual com trabalho, né? Faz um 

curso outro aqui, outro lá. [...] Tem que ser assim! [...] O importante é que a gente 

sabe que pode acreditar em alguma coisa, entendeu? Hoje a gente sabe que pode 

acontecer. Pior era antes que a gente tinha certeza que nada de diferente ia acontecer 

na vida das travas. [...] Então, tudo isso que ela faz é positivo sim! 
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5.1.3 ÉRICA 

 

Eu já havia encerrado o ciclo de entrevistas com Érica quando, na tarde do dia 27 

de novembro de 2015, ela me encontrou num dos corredores do Centro de Ciências Humanas 

- Letras e Artes – CCHLA/UFRN para me dar a boa notícia. Portando um envelope em mãos, 

com uma fisionomia tão efusiva que não dava para discernir se era de choro, sorriso, ou um 

misto dos dois, ela me disse: “Miga, abra esse envelope devagar e compartilhe comigo a 

maior alegria da minha vida.” Antes que eu esboçasse quaisquer reações, ela mesma tratou 

de abrir o envelope, pegar o documento que tinha dentro e ser cirúrgica ao apontar para o 

local específico que ela esperava que eu centrasse minhas atenções. Tratava-se de uma 

certidão de nascimento e, sem titubear, ela gesticulava para eu fixar meus olhos apenas para 

dois dos inúmeros campos: “nome” e “sexo”. Como eu acompanhei boa parte do desenrolar 

das etapas que derivaram esse documento, tomei a liberdade de adaptá-lo, com um pequeno 

neologismo, de “certidão de nascimento” para “certidão de (re)nascimento”. 

Érica tem 25 anos, é estudante de psicologia na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e não tem nenhuma religião definida. Minha aproximação com ela se deu de 

maneira tranquila, visto que, além de fazer parte da Atransparência, ela também é bolsista e 

compõe a equipe do Núcleo Tirésias. Nas primeiras, e ainda despretensiosas, conversas com 

Érica, após eu explicar o que eu vinha estudando nos últimos anos e qual a razão da minha 

vinda para Natal, ela me informou que estava passando por um momento pessoal que talvez 

pudesse servir como referência para minha pesquisa. Na manhã daquele dia, inclusive, ela 

havia passado por uma consulta no psiquiatra, a primeira de muitas que eu pude acompanhar 

após aquele primeiro contato. Somaram-se às idas ao psiquiatra, consultas com psicólogos, 

psicanalistas, endocrinologistas, ao advogado, visitas de assistentes sociais e mais um 

emaranhado de profissionais, cujo intuito era (re)conhecer a experiência e a vivência de 

gênero de Érica. 

Érica estava passando pelo processo de retificação do registro civil, visto que, 

conforme abordado por ela no nosso primeiro bate-papo informal, “apenas olhar para o nome 

e para o sexo ambos masculinos diariamente representava uma morte a conta-gotas”. Suas 

narrativas e experiências serão aqui abordadas pensando nos pontos de convergência entre 

este momento da vida da interlocutora e como este momento pessoal ecoou de alguma 

maneira no cotidiano da ONG, vislumbrando possíveis pontos de colaboração mútua. A 
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“certidão de (re)nascimento” de Érica é a concretização material de um processo que, 

conforme mencionado por autores como Berenice Bento (2006) e Flávia Teixeira (2013), 

representam um indicativo de morte sistemática do sujeito. 

 

“Diga o que tens entre as pernas e eu te direi quem tu és!” 

Assim como aconteceu com outras colaboradas da pesquisa, Érica pontua que, 

antes mesmo de começar a tramitar seu processo com o pedido de retificação de registro civil, 

havia um rito de passagem pessoal que precisava ser destacada. Aliás, foram o desenrolar e as 

especificidades da sua vida pessoal que desencadearam a ideia de que era “diferente”. Ela 

relata que “um filme passava em minha cabeça todas as vezes que eu precisava me consulta 

com qualquer profissional”.  

Érica: Não dá para falar do meu processo civil, sem falar daquilo que me fez 

despertar para a ideia de que eu era diferente. Na minha família foi uma relação 

muito caótica, no sentido de que meus pais não aceitaram, como eu já relatei várias 

vezes no Tirésias eu cheguei a ser agredida fisicamente, né... Eu apanhei com uma 

raquete, fiquei até com oito pontos no meu braço, tenho a cicatriz até hoje e apanhei 

com um cabo de vassoura, tendo o dedo mindinho da mão esquerda quebrado. Eu 

tive que sair de casa porque ter uma filha travesti era uma coisa impensável, ainda 

mais porque meus pais são de base evangélica. Meu pai nem morava com a gente, 

era mais minha mãe, mas, assim, se tornou muito caótico, eu sofria muito, muita 

transfobia, muita agressão verbal, física e psicológica. Quando eu vim para cá foi 

muito incrível! Eu encontrei pessoas que me acolheram, encontrei o Núcleo Tirésias 

e a professora Berenice Bento foi a primeira pessoa que me acolheu, né!? Ela e a 

professora Janeusa foram as duas principais pessoas da minha acolhida na UFRN. 

[...] Depois que cheguei aqui fui tendo algumas conquistas. Primeiro a utilização do 

nome social na universidade e depois consegui uma vaga para moradia da residência 

estudantil feminina. 

 

Pesquisador: Depois que passou essa fase, o que te fez despertar para iniciar o 

processo de retificação do registro civil? 

 

Érica: Eu percebi que apenas a utilização do nome social em locais isolados não me 

completava. Para falar a verdade era até pior, porque dentro da UFRN eu sempre era 

tratada pelo nome social feminino, mas quando eu ia, por exemplo, fazer uma 

compra e precisava entregar meus documentos, estava meu nome de homem e o 

sexo masculino. Então, chegava ser até pior. 

 

 

Algumas inferências acerca da ambiguidade incutida na proliferação das leis e 

portarias que ratificam a utilização do nome social por pessoas com demandas de identidades 

trans têm sido feitas no âmbito acadêmico. Embora seja um marco no que tange a adequação 

do nome ao gênero das pessoas que o demandam, essa proliferação denota outro lado de uma 

mesma moeda, visto que essas leis, normas e portarias operam apenas na escala das micro 

relações (em algumas universidades e no serviço de saúde, por exemplo), conforme apontado 
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por Berenice Bento50, resultando num fenômeno sociológico denominado por ela de 

“cidadania precária” e/ou “gambiarra legal”. Discutirei especificamente algumas 

particularidades que permeiam a utilização do nome social no subcapítulo em que tratarei das 

narrativas da interlocutora Joice. 

Érica, conforme relatado por ela, dentro dos muros da universidade tinha a ideia 

de que tudo que dizia respeito a uma vivência com o mínimo de transfobia e de aceitação já 

era algo significativo.  

Érica: Eu comecei a minha transformação no segundo ano do curso [de psicologia], 

antes disso eu não tinha entendido que eu era uma pessoa trans. [...] Aqui, eu tive 

pessoas próximas, fiz amigos no Tirésias que me deram muito a mão pra tudo que eu 

fiz. Tudo que eu tenho começou no Tirésias. [...] Aí foi criada a Lei de Nome Social. 

Quando a Lei de Nome social foi criada, se eu não me engano foi no dia 04/04/2012 

ou 04/04/2013, eu acho que é por aí. Quando a Lei foi criada, no outro dia eu já 

estava assinando. [...] Boa parte desse processo foi influenciado pela professora 

Berenice. Aqui eu ficava com a impressão de que eu estava num mundo de mil 

maravilhas, mas depois eu entendi que a vida ia além do Tirésias e da UFRN. 

 

 

Nessa seara, aproveita para tecer uma relação entre os desdobramentos que a 

levaram a tomar a decisão de retificação do registro civil e como isso se reflete nas vivências 

de outras travestis e mulheres transexuais da cidade, dando exemplo daquelas que fazem parte 

da Atransparência. 

Érica: A academia me proporcionou um conhecimento e uma visão de mundo que 

eu não teria se eu estivesse lá fora. [...] Eu não acho as meninas [da Atransparência] 

inferiores a mim, não é isso que eu quero dizer, o que eu penso é que as meninas não 

têm tanta articulação, né? Porque elas não têm o nível de conhecimento e de leitura 

que eu tenho. Elas, as vezes, conseguem se defender, mas não numa coisa de “Olhe, 

isso é crime, segundo lei tal!” [...] Aí o pessoal me vê e pensa “Olha, essa daqui já 

tem um conhecimento!” e barra. A academia auxiliou nesse processo de 

empoderamento e de uma própria construção de cidadania. Porque eu digo que eu 

construí minha cidadania. 

 

 

As apreensões teóricas que compõe o quadro desta pesquisa, permitem sugerir que 

a noção de ‘empoderamento’ mencionado pela colaboradora dialoga com a premissa 

foucaultiana, quando o autor sugere que a ideia de poder deve ser pensada de maneira 

relacional. Sobretudo, pelo fato de que este não pode/deve ser compreendido com algo 

apático, imóvel ou estático. Ao contrário, de acordo com Foucault, o poder é compreendido 

como sendo móvel, rizomático e proveniente de relações sociais desiguais (Foucault, 2007). 

 

                                                 
50 BENTO, Berenice. Nome social para pessoas trans: cidadania precária e gambiarra legal. Contemporânea – 

Revista de Sociologia da UFSCar, São Carlos, v. 4, n. 1, jan.-jun. 2014, pp. 165-182. 



73 

 

Das “verdades” nos/dos laudos 

Mariza Peirano, em “De que serve um documento?”51, infere que é o documento 

que classifica determinada pessoa como sendo um cidadão em um Estado ou Nação. A 

certidão de (re)nascimento de Érica é a representação sintética de um processo demarcado por 

idiossincrasias burocráticas e subjetivas, cujas as afetações abarcam um cunho de impotência 

e subserviência das pessoas que a demandam ao aparato médico-jurídico que o circunda.  

De maneira simplificada, o andamento do processo de retificação de registro civil 

de Érica, que teve a duração de dois anos, iniciou-se com a solicitação de uma petição inicial, 

confeccionada pelo advogado responsável pelo atendimento e acompanhamento do processo. 

Em seguida, vieram as consultas periódicas com profissionais da aérea de saúde – psiquiatra, 

psicólogo, endocrinologista, ginecologista, urologista – cujo intuito era a emissão dos laudos 

que viriam a comprovar que a demanda era realmente necessária, visto que eram esses 

profissionais diagnosticariam se a experiência de gênero feminina da solicitante realmente 

“caracterizavam a realidade”. Além disso, mensal ou quinzenalmente assistentes sociais 

faziam “visitas” ao local de moradia e trabalho da interlocutora para analisar possíveis 

desencontros entre os relatos apresentados e o cotidiano em si. Autores como Bento (2006, 

2008), Teixeira (2013) e Freire (2015) se debruçaram em pesquisar especificamente os 

processos transexualizador, de requalificação civil e os dispositivos que os compõem. Dessa 

maneira, não me deterei em esmiuçá-los ou descrevê-los minunciosamente.  

No dia 15 de março de 2015 o pedido de Érica foi julgado como ‘procedente’, 

possibilitando a retificação dos documentos oficiais. No final do mês de novembro de 2015, 

como mencionado anteriormente, a certidão de (re)nascimento foi emitida.  

Bento (2006) e Teixeira (2013), ao referirem-se ao processo transexualizador e ao 

de requalificação civil, tecem uma crítica aos critérios demasiadamente subjetivos inerentes a 

esses processos. De acordo com Teixeira,  

Ao reivindicar condições para uma existência legitimada socialmente, as pessoas 

(transexuais) recorrem ao diagnóstico médico como única porta para a cirurgia de 

transgenitalização e, posteriormente, a autorização para a alteração de sexo e nome 

nos documentos (TEIXEIRA, 2013, p.93). 

 

                                                 
51 PEIRANO, Mariza. “De que serve um documento?”. In: PALMEIRA, Moacir; BARREIRA, CESAR (orgs.). 

Política no Brasil: visões de antropólogos. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2006, p.25-50. 
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Érica, entretanto, não pensou/pensa em fazer a cirurgia, porém pontua que 

começou a criar mecanismos para agenciar o seu processo de requalificação civil. Segundo 

ela 

Érica: Eu me identifico como travesti. Então, eu sabia que isso era uma coisa que eu 

não poderia dizer no meu processo, entende? 

 

Pesquisador: Você pode explicar o motivo? 

 

Érica: Eu conheço algumas pessoas que fizeram a solicitação jurídica de mudança 

do nome e do sexo nos registros. Na verdade, de adequação e não de mudança. [...] 

Eu já sabia que, por exemplo, eu não poderia dizer que o meu pênis não me causa 

nenhum incômodo, entendeu? Todas as vezes que eu ia passar pela consulta no 

psiquiatra ou no psicólogo já sabia que eu tinha que ficar bem atriz. 

 

Pesquisador: Por quê? 

 

Érica: Porque eu tinha que estar mais próxima que eu pudesse do feminino. Você 

acha que se eu falasse que não tinha nojo, ou vontade de tirar, eles iam liberar meu 

laudo? De jeito nenhum! Eu ia bem garota [risos] para todas as consultas. Ficava o 

mais perto que eu pudesse do feminino. Quando eu saía já começava a fala mais 

mansinho, sabe? Ia sempre com a unha pintada, de vestido, maquiada... Enfim, tudo! 

Minha amiga dizia que, na época do processo dela, ela só faltava ir com uma 

batedeira embaixo do braço e com um pano de prato no ônibus. 

 

 

Érica pondera também como haviam discrepâncias nas maneiras em que os 

profissionais lidavam com seu processo. De acordo com ela, algumas vezes se via obrigada a 

“explicar” ao psiquiatra as particularidades do seu quadro tido como “anormal”. 

Érica: Ele [o psiquiatra] tinha o prazer de me chamar de transtornada. Eu percebia 

que para ele era bem ruinzinho comigo. Aí, eu explicava que não se travava mais de 

um transtorno e sim de uma disforia. Para falar a verdade, nem vejo muita diferença 

entre uma coisa e outra, mas, como todo mundo sabe que “transtorno” tem a ver 

com loucura, eu preferia que ele falasse disforia. [...] Eu ainda falava que o termo já 

havia mudado no novo manual [DSM-V], mas ele nem me dava cabimento. Aí eu 

preferia não bater de frente, sabe? Sabia que seria pior. [...] E era melhor ser uma 

transtornada com documento feminino do que uma disfórica sem documento 

nenhum. 

 

 

Ao falar sobre o “novo manual”, Érica está se referindo ao Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtorno Mentais, que encontra-se na quinta versão – DSM V. Nele, a 

experiência transexual, da maneira que é conhecida, está alocada no capítulo denominado 

‘Disforia de Gênero’, diferente da quarta versão onde era alcunhada de ‘Transtorno de 

Identidade de Gênero’. 

Algumas críticas têm sido feitas em todo o mundo a acerca da patologização da 

transexualidade. Desde o ano de 2010 vem crescendo o movimento de visibilidade trans no 

Brasil e no mundo. Dentre as inúmeras manifestações, vale destacar a publicação de um 
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manifesto de adesão à campanha Stop Trans Pathologization 201252 pelo Conselho Regional 

de Psicologia em São Paulo e a publicação de um manifesto assinado por ativistas, 

professoras/es e cientistas de diversos países (BENTO e PELÚCIO, 2012). 

Além da crítica à patologização, questionamentos emergem com a finalidade de 

esmiuçar e interrogar a precisão dos critérios estabelecidos para o diagnóstico da disforia de 

gênero. Os fundamentos aos quais o diagnóstico se ancoram são demasiadamente subjetivos e 

se subdividem em duas subcategorias: disforia de gênero em criança (302.6) e disforia de 

gênero em adolescente e adultos (302.85). 

Uma análise superficial de alguns dos critérios postos para o diagnóstico da 

disforia abre um leque para discussão/reflexão. Locuções como “forte desejo”, “forte 

preferência”, “forte desgosto”, compõem o barema de manual que é diagnóstico e, sobretudo, 

estatístico. Pergunta-se: O que há de estatística em critérios tão subjetivos? Como utilizar 

estatística para diagnosticar vivências de gênero? “Gênero” pode ser concebida como uma 

categoria diagnóstica? 

Essa conjectura de “dubiedade diagnóstica” aplicada à esfera das micro relações 

reverbera uma gama de desencontros propiciados e vislumbrados quando analisamos 

empiricamente uma narrativa como a de Érica e nos deparamos com um relato que, conforme 

apontado no última citação, confronta e questiona um saber que é responsável pelo laudo da 

vida ou da morte. Os critérios impostos para o diagnóstico permitem inferir que o saber 

médico-jurídico pode, nos casos experiências e vivências trans, definir o rumo da vida de uma 

pessoa com uma demanda específica sem, sequer, dominar os códigos aos quais tal demanda 

está arraiada. Nesse ponto, são validadas as contribuições de Berenice Bento quando a 

socióloga, fazendo alusão a esse aparato médico-jurídico que detém o poder de controle e 

cerceamento da vida de pessoas trans, afirma que é “muito poder para pouco saber” (BENTO, 

2008, p.75). 

Sobre essa conjuntura, Érica reitera 

Érica: Eu discordava de muita coisa, mas o que eu ia fazer? Eram eles que iriam me 

dar o laudo que ia mudar minha vida. Eu ia questionar? Não, né!? Eu já até ia me 

acostumando, tipo uma novela. Eu já sabia o que eles iam perguntar e o que eu 

deveria responder. [...] Às vezes eu tinha vontade de explodir, porque eu tinha que 

esperar um bocado de gente dizer que era o que eu já tinha certeza. Pense aí! E ainda 

tinha a possibilidade de meu laudo ser “negativo”. Ai ai! [respira fundo] Se fosse 

                                                 
52 A campanha Stop Trans Pathologization é uma plataforma ativista internacional, criada com o objetivo de 

incentivar a realização de ações pela despatologização trans em diferentes partes do mundo. 
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negativo, eu teria morrido, juro! [...] O dia que eu vi aquele “procedente” no meu 

processo, foi um dos mais felizes da minha vida. 

 

 

No dia 15 de março de 2015 o processo de Érica foi julgado como ‘procedente’ e 

no final do mês de novembro os documentos retificados foram entregues à interlocutora. 

Embora eu já tivesse encerrado o ciclo de entrevistas quando ela me abordou para noticiar o 

ocorrido, perguntei como ela achava que isso poderia refletir nas vivências de outras travestis 

e mulheres transexuais da cidade, com destaque às da Atransparência. Informalmente, ela 

relatou que já uma data prevista para um mutirão para solicitações de abertura de 

jurisprudências de retificação de documentos civis e que, feitos como o dela, tem a função de 

demonstrar que (sic) “a gente não quer ser igual a todo mundo e sim que nos respeitem e que 

respeitem nossa identidade.” 
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5.1.4. JOICE 

Joice está com 18 anos e é a mais jovem dentre as colaboradoras da pesquisa. 

Soube da trajetória e das idiossincrasias da sua vida, mesmo que superficialmente, antes 

mesma de conhecê-la. No ano de 2014 o Núcleo Tirésias realizava semanalmente um grupo 

de estudos que centrava-se em discutir, sobretudo, questões ligadas à sexualidade, gênero e 

subjetividades. Assim como todas as outras atividades, o Núcleo Tirésias anunciava as ações 

do grupo para a comunidade acadêmica da UFRN, para outras instituições universitárias da 

cidade de Natal/RN, além para as ONGs e demais instâncias de militância cidade através das 

redes sociais. Esta era, aliás, uma das principais características do grupo de estudos: a abertura 

ao debate e à congregação e coadunação de leituras e perspectivas críticas que fomentassem 

as discussões acerca das temáticas em voga. O principal mediador das reuniões do grupo de 

estudos, inclusive, era externo à UFRN. 

Como o fluxo de pessoas que se interessavam em participar das reuniões era 

relativamente grande, era comum que em todas as semanas todos/as os/as participantes 

apresentarem brevemente suas pesquisas e/ou as motivações que os/as levaram ao grupo. 

Numa dessas apresentações, uma estudante de psicologia de uma instituição externa à UFRN 

inferiu que sua decisão de participar do grupo estava relacionada ao fato de “uma pessoa da 

família ser uma mulher transexual e, de certo o modo, as colocações que emanavam das 

reuniões pudessem auxiliar na vivência com essa experiência”. 

A estudante em questão era a tia de Joice, pessoa que, conforme viera a ser 

apontado pela própria colaboradora, mais a amparou/ampara desde que se descobriu como 

mulher transexual, conforme ela relata: 

Joice: Logo no começo, minha mãe não viu com bons olhos a ideia de eu ser uma 

mulher trans. Disse que não iria me ajudar. Não iria comprar hormônio nem nada. 

Ela foi contra. [...] Aí eu peguei e fui falar com a minha tia. Essa minha tia é como 

se fosse uma mãe, ajudou a me criar desde eu era pequena.  

Tia veio falar comigo. Ela veio falar comigo e na época ela estava no primeiro ano 

de psicologia, se eu não me engano, e hoje em dia ela já está no terceiro ano. Aí, ela 

tem um professor chamado Vladimir e ela foi pedir ajuda a ele, perguntando o que 

ela tinha que fazer. Ele falou: -Dê total apoio! O que você puder fazer para ajudar, 

ajude! 

 

A tia de Joice sempre fazia menção à sobrinha nos nossos encontros semanais e 

num desses dias pontuou que ela havia conhecido Regina, por intermédio de Érica, e 

começado a frequentar as atividades e reuniões da ONG Atransparência. A partir de então, 
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vislumbrei a possibilidade de utilizar sua vivência e suas narrativas na pesquisa e, ao fazer o 

convite, ela prontamente aceitou. 

É importante pontuar que, de todas as travestis e mulheres transexuais que 

figuram essa pesquisa, Joice, assim como Regina, foi que mais frequentemente relatava fatos 

inerentes às questões ligadas à cidadania da população supracitada, assim como 

acontecimentos da vida cotidiana. Como ela ia, e continua indo, semanalmente ao 

departamento de psicologia da UFRN para fazer acompanhamento, todas as sextas-feiras nos 

encontrávamos/encontramos para atualizar as informações.  

Até certo ponto tive receio dessa proximidade atrapalhar metodologicamente o 

andamento da investigação, mas, após algumas leituras e dicas de orientação, percebi que esta 

aproximação trouxe elementos basilares que, se não houvesse a cumplicidade e abertura para 

inferências sobre as mais diversas instâncias, provavelmente não traria os mesmos resultados. 

Eva Lakatos e Marina Marconi (2011), tecem algumas reflexões sobre essa relação. Segundo 

elas, 

Na pesquisa qualitativa o objetivo é obter respostas sobre o tema ou problema a 

investigar. É importante o pesquisador propiciar um ambiente de confiança e 

também evitar elementos que prejudiquem a conversa (...) A entrevista deve ser um 

diálogo espontâneo, porém profundo, aberto, cuidadoso, descartando perguntar 

muito diretas. Deve-se também evitar incomodar o entrevistado com perguntar 

tendenciosas. 

Nas entrevistas podem-se usar diversas ferramentas, a fim de conseguir informações 

importantes e valer-se de gravações, anotações, fotos, computadores, para registrar 

os dados (LAKATOS, E.; MARKONI, M., 2011, p.273). 

 

A proximidade e a relação de confiança propiciaram uma entrega significativa de 

ambas as partes. Dessa maneira, algumas colocações, imprecisões e análises que tangiam 

tanto ao aprimoramento das questões que compunham o questionário foram acontecendo ao 

longo da vivência com Joice. Faço essa ressalva porque tanto a entrevista teste, como as 

modificações do/no questionário que surgiram a partir de dúvidas e ambiguidades colocadas 

por ela. 

Dos (des)encontros e (des)arranjos familiares 

É comum, nos relatos de travestis e mulheres transexuais, a menção à fase de 

transição da infância para a juventude – período em que geralmente inicia o processo de 
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mudanças corporais – como sendo uma das mais conturbadas de suas vidas. Joice, por 

exemplo, ilustra essa afirmação ao fazer referência à reação de sua mãe. 

Joice: Desde os 14 anos eu sabia que era uma mulher transexual, só que eu não tinha 

coragem de tomar hormônio por causa da sociedade, sabia do preconceito que tinha 

e da exclusão social, porque a maioria faz programa e tal e eu tinha muito medo de 

parar de estudar e esse monte de coisa. Aí ano passado, com 18 anos, eu comecei a 

tomar hormônio e não tinha falado para ninguém. Aí, eu sei que meu bico do peito 

começou a crescer [risos]. Aí o povo começou a perceber e eu dizia: “É o frio, é o 

frio.” [risos]. [...] Aí, eu resolvi falar para minha mãe. Disse: “Mãe, cada pessoa é 

diferente...”. Resultado: não consegui falar nada, mainha que falou: “Você quer 

mudar de sexo?” Aí, eu fiquei assim, meio apreensiva, aí falei: “Mainha, não é bem 

assim não.” [...] Eu sei que ela falou que não iria me ajudar. [...] Foi a primeira vez 

que em senti que eu não era uma cidadã normal. Foi a primeira vez que eu vi que ter 

cidadania para mim seria diferente do que para os outros. 

 

Autoras/es que declinaram suas atenções às experiências de travestis e mulheres 

transexuais (Andrade, 2012; Cardoso, 2009; Duque, 2009; Kulick, 2008; Pelúcio, 2009) 

atentam para como essa fase de transição desencadeia uma série de autoquestionamentos para 

essa população. Algumas/alguns dessas/es autoras/es também ponderam que, quando as 

travestis e mulheres transexuais não recorrem às esquinas de prostituição – que se constitui 

como principal local de acolhimento destas (Benedetti, 2005), algum familiar próximo se 

solidariza com a situação. Joice, por exemplo, volta a falar de como o apoio da tia foi 

fundamental nesse momento da sua vida. 

Pesquisador: E que você fez após a atitude da sua mãe? 

Joice: Eu fiquei louca, bicha! Mesmo depois que ela tomou a atitude eu disse: “Não, 

mainha, eu vou continuar tomando meus hormônios”. Eu sou assim, não vou mudar. 

[...] Aí, eu peguei e fui falar com minha tia e ela disse que iria me ajudar. Eu faço 

faxina na casa dela faz dois anos e aí o dinheiro que eu ganho eu compro hormônio. 

Pesquisador: E até hoje sua mãe não te apoia? 

Joice: Hoje em dia, mainha já me ajuda. Ela que aplica meus hormônios. Enfim, foi 

uma transformação. Porque, na cabeça de mainha, ela achava que eu iria parar de 

estudar, que eu ia me prostituir, como todo mundo acha. Aí, ela foi vendo que não 

era isso. Por falar nisso, antes eu comprava meus hormônios a vista, no dinheiro, 

agora, para o dinheiro durar mais [risos], eu compro no cartão e parcelo. O cartão é 

dela e ela me empresta. Hoje em dia, ela já aplica minhas injeções, já fez uma 

tabelinha lá para saber quais os dias que eu tenho que tomar, como ela é enfermeira, 

ela sabe mais. Hoje em dia ela me chama pelo nome social, as vezes troca, se 

confunde, mas se corrige. [...] Hoje ela até me defende, explica para as pessoas o que 

é [a transexualidade], enfim, ajuda. 

 

“Eu mudei de escola por causa do meu direito!”: sobre usos e desusos do nome social 
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Atualmente, há uma celeuma que circunda os pormenores que permeiam a 

utilização do nome social por pessoas trans no Brasil. Boa parte da militância comemorou 

com fervor a notícia publicada em diversos noticiários do país que afirmava o número de 

candidatos e candidatas travestis e transexuais inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 

- ENEM de 2015 aumentou 172% (cento e setenta e dois por cento) com relação ao ano 

anterior, passando de 102, em 2014, para 278, em 201553. Afinal, utilizando como suporte a 

ideia de micropolítica foucaultiana (Foucault, 2007), este é uma conquista simbólica para o 

movimento. É fato que numericamente esses dados são significativos para as pessoas que 

possuem a demanda. Porém, conforme apontado anteriormente na experiência de Érica, essa 

configuração escamoteia um processo, conforme nomeado por Bento (2014), de cidadania 

precária, que opera na esfera micro e produz um “vácuo legal” (BENTO, 2014, p. 166) na 

conjuntura sócio-política brasileira. 

Diferente de Érica, Joice não fez a solicitação judicial para mudança do nome 

civil e, por consequência, do sexo de “masculino” para “feminino” nos documentos legais. No 

que diz respeito a esse fato eu perguntei: 

Pesquisador: Você já solicitou juridicamente a alteração dos seus documentos 

legais? 

Joice: Não. Inclusive, a Atransparência fará um mutirão para fazer isso no dia 29 de 

janeiro, que é o dia da visibilidade trans. Eu estou fazendo acompanhamento com o 

serviço de psicologia da UFRN, mas não tem nada a ver com isso não. 

 

Aproveitei a oportunidade para questioná-la sobre a utilização do nome social das 

instituições que ela costumava frequentar. Na cidade de Natal foi sancionada, em 28 de 

outubro de 2009, a Lei de Nome Social que “Institui a observância do nome social dos 

transexuais e travestis nos órgãos de Administração Pública Municipal e da iniciativa privada, 

e dá outras providências.”54 

Pesquisador: Fale um pouco da sua experiência de utilização do nome social aqui na 

cidade. 

Joice: Quando eu assumi minha identidade de gênero, no ano passado eu estudava 

em outro colégio, eu estudei o primeiro e o segundo ano do ensino médio lá. Aí, eu 

fui pedir para utilizar o nome social e o banheiro feminino, e eu já estava no 

                                                 
53Informação disponível em: http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/10/n-de-transexuais-que-

usarao-nome-social-no-enem-cresce-172-diz-inep.html, acessado em 30 de novembro de 2015. 
54Informação disponível em: 

http://www.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/legislacao/LeiOrdinaria20091028_5992.pdf, acessado em 30 de 

novembro de 2015. 

 

http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/10/n-de-transexuais-que-usarao-nome-social-no-enem-cresce-172-diz-inep.html
http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/10/n-de-transexuais-que-usarao-nome-social-no-enem-cresce-172-diz-inep.html
http://www.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/legislacao/LeiOrdinaria20091028_5992.pdf
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processo de transição e um belo dia fui usar o banheiro feminino. A coordenadora 

me chamou, disse que tinha ligado para o advogado da escola, o advogado disse que 

eu não poderia utilizar o banheiro feminino porque eu não era mulher, que nos meus 

documentos estavam meu nome masculino e tal. Passei por um constrangimento e 

isso porque o pessoal da minha sala e da escola todinha já sabia e me respeitava. 

Tipo, não criticava, mas claro que as vezes trocava o nome social pelo nome de 

registro. 

Pesquisador: Então, você não chegou a utilizar em nenhum momento seu nome 

social na sua antiga escola? 

Joice: Não! Nem na chamada, nem em nada. 

 

Cabe pontuar que, além da Lei Municipal, há no Estado do Rio Grande do Norte o 

Decreto Estadual n° 22.331, de 12 de agosto de 2011 que “Dispõe sobre o direito ao uso de 

nome social por pessoas travestis e transexuais no âmbito da Administração Pública Direta e 

Indireta do Estado do Rio Grande do Norte”.55 

Em esfera nacional, existe a portaria do Ministério da Saúde n° 1.820, de 13 de 

agosto de 2009, que no parágrafo único do Art. 4° assegura: 

Parágrafo único. É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento 

humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de 

idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas 

ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe: 

I - identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário 

e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil sendo 

assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome ou 

código da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas.56 

 

Ao passo em que Joice ia fazendo alguns dos seus relatos, ficava claro a 

proeminência do não respeito a utilização do nome social na quase totalidade de instituições 

às quais este era requisitado. Para além da escola onde ela fez o primeiro ano e o segundo ano 

do ensino médio, ela deixa claro que a utilização desse direito foi negada em postos de saúde, 

hospitais, biblioteca municipal, bancos. Aproveitei a ocasião para questionar se a 

Atransparência a auxiliou, ou não, neste momento. De acordo com ela,  

Joice: Fazia pouco tempo que eu estava lá na Atransparência e Regina me disse 

assim: “Joice, se você quiser eu vou com você, eu levo as leis lá na sua escola.” 

                                                 
55 Informação disponível em :http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000064655.PDF, acessado 

em 30 de novembro de 2015. 

 
56Informação disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1820_13_08_2009.html, 

acessado em 30 de novembro de 2015. 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000064655.PDF
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1820_13_08_2009.html
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Como eu ia começar o terceiro ano [do ensino médio], sabia que se fosse como na 

escola antiga, que eu não podia utilizar meu nome social e nem o banheiro feminino, 

eu teria um suporte, sabe? Não foi preciso que Regina fosse lá, porque na minha 

escola nova eles são muito humanos, me aceitaram super de boa, me acolheram do 

início até o fim, entendeu? Se isso não tivesse acontecido, eu sei que poderia contar 

com a ONG que, aos poucos, descobri que é uma instituição muito humana e aí 

pronto. Fui muito bem acolhida e a melhor parte é que hoje estou bem mais atenta e 

ciente dos meus direitos. Antes, eu sabia que tinha alguns direitos, mas não sabia 

quais eram. Hoje, além de saber que eles existem, bato o pé para conseguir. 

 

 

De todos os relatos e histórias de travestis e mulheres transexuais pesquisadas, 

Joice foi a única que acompanhei desde a entrada na Atransparência. Esse acompanhamento 

forneceu alguns subsídios para perceber, por exemplo, como a ONG auxilia as travestis e 

mulheres transexuais a lidarem com instituições que, de alguma forma, tentam cercear os 

direitos dessas pessoas. Joice, por exemplo, encerrou o terceiro ano do ensino médio no ano 

de 2015 e é nessa fase da vida escolar que as/os estudantes do país costumam fazer o ENEM. 

Questionei-a sobre a utilização do nome social na prova e sua resposta foi um tanto quanto 

inesperada. 

Pesquisador: Você fez a prova do ENEM esse ano?  

 

Joice: Fiz sim. 

 

Pesquisador: Então você fez a solicitação burocrática de utilização do nome social? 

 

Joice: Não. Ainda bem que você falou sobre isso. Eu acho assim, se é para ajudar, 

ajude 100%, entendeu? No ENEM, beleza, conseguimos usar o nome social, mas eu 

acho assim, é muita coisa, muito trabalho. Quando você pede para usar o nome 

social [no ENEM], você tem que mandar uma foto atual da sua identidade, uma foto 

sua normal e assinar um documento. Ou seja, eu acho que não tem para quê tudo 

isso, entendeu? Porque que tipo de pessoa cisgênera vai querer se passar por uma 

pessoa trans? E, tipo, ela sendo cis, as pessoas vão ver, entendeu? Não tem para quê 

você provar um monte de coisa, essa burocracia todinha. [...] Isso é tudo para 

deslegitimar a gente. 

 

Pesquisador: Então, você foi chamada pelo nome civil? 

 

Joice: Mais ou menos. Quando eu fui fazer a prova eu falei com os fiscais e eles, 

tipo, não me chamaram pelo nome de registro, porque eles sempre chamam para 

saber se a pessoa está lá e tal. Eles colocaram uma observação ao lado do meu nome 

na lista de chamada, me chamaram pelo nome social e eu utilizei o banheiro 

feminino normalmente. 

 

 

O relato de Joice possibilita o entendimento de como as travestis e mulheres 

transexuais adquirem mecanismos de agenciamento para lidar como órgãos legais e 

burocráticos. Embora Joice não tenha feito a solicitação formal ao Ministério da Educação 

para fazer uso do nome social na prova do ENEM do ano de 2015, a interlocutora destaca que 
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usufruiu do direito de ter acesso ao banheiro feminino e de ser chamada, através de uma 

observação simples que pediu que os fiscais da prova pontuassem, pelo nome feminino. 

Quando ela afirma que “Isso é tudo para deslegitimar a gente.”, referindo-se ao 

trâmite legal, ela tem noção que existe possibilidades de criar subterfúgios mais legítimos e 

que abarquem suas demandas. Nessa seara, é importante chamar a atenção para a função 

informativa que, conforme aponta Andrade (2014), são recorrentes em ONGs e grupos de 

militância. 

Joice: Se fosse há um tempo atrás eu nem ia pedir para ela [fiscal do ENEM] colocar 

meu nome [referindo-se ao social] ao lado do outro [referindo-se ao civil]. Iam me 

chamar de [cita o nome civil], eu ia ficar envergonha e ainda ia achar que a culpa era 

minha. 

Pesquisador: E o que fez você mudar sua atitude? 

Joice: Tipo assim, hoje eu tenho menos medo da sociedade, sabe como é? Hoje eu já 

me aceito e sei dos meus direitos. E também Regina disse que eu poderia tentar fazer 

isso lá [No ENEM] porque uma colega dela de outra cidade fez ano passado e deu 

certo. Eu não tinha nadinha a perder, o máximo que podia acontecer era não 

respeitarem meu nome social. Mas se eu não fizesse nada o povo ia me chamar pelo 

outro nome [de registro], então arrisquei. Ainda bem que deu certo, né? Já estou até 

pensando em fazer isso ano que vem novamente. [risos] Se bem que eu posso entrar 

logo de primeira, né?! Do vestibular que eu estou falando. 

 

Diferente do que aconteceu com Joice, outras travestis e mulheres transexuais que 

fizeram o ENEM no ano de 2015 não tiveram respeitada a utilização do nome social e da 

identidade de gênero respeitada. Berenice Bento, por exemplo, cita o caso de Lara Lincon. 

Em Simone de Beauvoir encontra-se com Lara Lincon, a autora disserta:  

Enquanto os outros estudantes da sala estavam concentrados em suas redações, 

fazendo seus roteiros com ideias-chave, início, meio, Lara pediu licença ao fiscal e 

foi ao banheiro. Uma discussão se instaurou na porta do banheiro. Ela não podia 

usar o banheiro feminino porque não era “mulher de verdade”, sentenciou o fiscal e 

garantidor da segregação urinária (BENTO, p.1, 2015). 

 

É notório como no discurso de Joice as inferências diretas à ONG. Mesmo que 

indiretamente, a pesquisada deixa pistas que seu processo de empoderamento coaduna com as 

ações de enfrentamento e informação abstraído após se vincular a Atrasnparência. 

Joice: De tanto que tô aprendendo as coisas todas, daqui há uns dias eu viro a 

presidenta da Atransparência. [risos] Eu vejo que as coisas que ela [Regina]  faz e 

percebo, tipo assim, tem coisa que pode dar certo, entendeu. E mesmo se não der 

certo, não é culpa nossa. É só a gente fazer nossa parte. [...] Eu acho que a 

Atransparência é como aquelas coisas de filme que a gente fica logo pensando que 

vai dar errado e o mal vai ganhar do bem, mas nunca ganha porque o bem sempre é 

mais forte. [...] A gente é do bem, né? 
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5.1.5. SOFIA 

Meu primeiro, e ainda tímido, contato com Sofia aconteceu no segundo semestre 

de 2014 quando fiz minha primeira visita à Atransparência. No local, além dela, estavam 

Amanda, Regina e algumas outras integrantes da ONG que não figuram como interlocutoras 

da pesquisa. Sofia tem 25 anos, não tem religião definida, possui o ensino médio incompleto 

e, atualmente, é a secretária geral da Atransparência. 

Paulatinamente, passamos a conversar e a nos encontrarmos em locais onde eram 

comuns as atividades da ONG. Isso aconteceu em algumas das atividades promovidas pelo 

Núcleo Tirésias, nas reuniões da ONG, nas conferências estaduais e municipais ligadas a 

cidadania da população de travestis e mulheres transexuais, no XII Encontro Nacional 

Universitário Sobre Diversidade Sexual – ENUDS e, por fim, no período em que eu já estava 

seguro que utilizaria suas narrativas na dissertação, numa atividade promovida pelo grupo de 

teatro Clowns de Shakespeare57, que dedicou uma sessão especial de uma das suas peças 

exclusivamente para o público de pessoas transexuais da cidade de Natal58. 

Conforme reiterado anteriormente, no decorrer da pesquisa fui maturando as 

possibilidades metodológicas mais coerentes e passíveis de reflexão sociológica. Quando 

pensei em relacionar narrativas individuais de travestis e mulheres transexuais vinculadas a 

ONG Atransparência com aspectos que configurariam a categoria cidadania (nome social, 

empregabilidade, acesso à educação) percebi que, assim como ocorria com as outras 

colaboradoras, Sofia tinha em seu discurso uma característica que se repetia. Em quase todas 

as oportunidades que tinha de se pronunciar ela fazia alguma menção à prostituição. Sofia é 

profissional do sexo e sua experiência nas zonas de prostituição da/na cidade de Natal 

revelavam alguns dos retrocessos aos quais ela e outras travestis e mulheres transexuais são 

submetidas. 

 

“A rua foi minha escola e é meu trabalho!”: Os paradoxos das esquinas 

Numa das mesas redondas do XII Encontro Nacional Universitário Sobre 

Diversidade Sexual – ENUDS, que ocorreu na cidade de Mossoró/RN, no ano de 2014, Sofia 

                                                 
57 http://www.clowns.com.br/, acessado em 30 de novembro de 2015. 

 
58http://jornaldehoje.com.br/clowns-de-shakespeare-realizam-sessao-especial-para-publico-travesti-e-

transexual%E2%80%8F/, acessado em 30 de novembro de 2015. 

http://www.clowns.com.br/
http://jornaldehoje.com.br/clowns-de-shakespeare-realizam-sessao-especial-para-publico-travesti-e-transexual%E2%80%8F/
http://jornaldehoje.com.br/clowns-de-shakespeare-realizam-sessao-especial-para-publico-travesti-e-transexual%E2%80%8F/
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fez um desabafo que chamou minha atenção. Após o debate que ocorreu em uma das mesas 

redondas o evento, uma profissional da área saúde da cidade em que o encontro se realizava 

pediu a fala e inferiu que, levando em consideração o longo período em que trabalhava na 

área, ela via muitos avanços relacionados à saúde de travestis e mulheres transexuais. Logo 

em seguida, Sofia rebateu a fala anterior dizendo, entre outras coisas, que “esses avanços só 

acontecem no seu mundinho de ilusão!”59 

Tempos depois, quando eu a entrevistava, aproveitei o ensejo do ocorrido no 

evento para questionar: 

Pesquisador: Quais os motivos que a fizeram fazer aquela colocação naquela mesa 

redonda do ENUDS? 

 

Sofia: Com aquela enfermeira? Ai, bicha, eu não tenho paciência para essas coisas. 

[...] Acho uma palhaçada. E, tipo, mais feio ainda uma é pessoa que trabalha na área 

dela ficar dizendo isso assim para um monte de gente. [...] Você é viado e sabe que, 

só por isso, não pode doar sangue, né? Eu fico logo louca, com vontade de voar em 

cima. Minha mãe disse que nessas horas eu fico igual um bofe60. [risos]. Como que 

ela diz que tem avanços se esse povo que trabalha com saúde sabe que a gente está 

na pista61 e nunquinha aparece lá. O máximo que fazem é mandar recado para 

Regina lá na Atransparência dizendo que sobrou camisinha. [sinal de reprovação 

com a cabeça] Esse povo acha que isso já é muita coisa. [...] E depois ainda fazem 

‘cartaz dizendo que se preocupa com a situação LGBT de Natal. 

 

Pesquisador: Então, você considera que os serviços de saúde voltados para a 

cidadania das travestis e mulheres transexuais daqui de Natal são precários? 

 

Sofia: Se fosse precário estava até bom. [risos] Estou rindo aqui, mas é para não 

chorar, sabe? Para esse povo, a gente não existe e, quando eles percebem que a 

agente existe, quer que a gente vire aquele ‘negoço’ que você e Regina vivem 

dizendo e que eu esqueci o nome. [pausa para pensar] Ah, lembrei, querem que a 

gente vire estatística. Só por ser trava62 ou trans, a gente sofre com isso. Somos 

estranhas para eles.” 

 

Erving Goffman fornece algumas contribuições que subsidiam a fala de Sofia. Ao 

afirmar que “só por ser trava ou trans, a gente sofre com isso. Somos estranhas para eles.”, a 

interlocutora põe em cena a discussão acerca das tessituras incutidas nos escritos do autor. De 

acordo com o sociólogo, 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem um 

atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa categoria em que 

pudesse ser incluído, sendo, até, de uma espécie menos desejável – num caso 

                                                 
59 Anotações do diário de campo. 

 
60 Termo êmico utilizado para definir homem viril.  

 
61 Termo êmico utilizado por travestis e transexuais para definir as zonas de prostituição. 

 
62 Termo êmico utilizado para fazer referência a ‘travesti’. 
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extremo, uma pessoa completamente má, perigos ou fraca. Assim, deixamos de 

considera-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e 

diminuída (GOFFMAN, 2008, p.12). 

 

 

O fragmento da contribuição teórica de Goffman permeia os pormenores da 

categoria ‘estigma’. Dentre as mais pujantes relações entre a categoria proposta pelo autor e 

as vivências de travestis e mulheres transexuais a que mais se destaca nos construtos 

bibliográficos nacionais tange aos desdobramentos de prevenção do vírus HIV/Aids. Um 

exemplo disso é a tese e doutorado, que mais tarde viera a se tornar livro, da antropóloga 

Larissa Pelúcio, cujo cerne versou sobre o modelo oficial preventivo em HIV/Aids aplicado a 

um grupo de travestis que se prostituía no interior do Estado de São Paulo.  

Na cidade de Natal, ao menos durante o período que durou esta pesquisa, a única 

ação que partiu da iniciativa municipal para a população pesquisada estava centrada na 

prevenção de HIV/Aids. Porém, conforme mencionado por Sofia, “o máximo que fazem é 

mandar recado para Regina lá na Atransparência dizendo que sobrou camisinha.” Acerca 

desse tipo de campanha eu indaguei: 

Pesquisador: Além da entrega dos preservativos, os órgãos de saúde fazem algum 

tipo de palestra informativa ou algo do tipo? 

Sofia: Nadinha! Pelo menos eu nunca vi e nem participei. O que eu acho, de 

verdade, é que para eles a gente não tem nem que se cuidar porque eles acham que 

eu e as meninas da pista já estamos todas carimbadas63. Então para quê eles vão 

querer que a gente se preserve?! 

 

Pesquisador: E como você faz para se prevenir e proteger, visto que a prostituição é 

sua profissão? 

 

Sofia: Aprendi tudo na pista. A rua foi minha escola e é meu trabalho, sabe? Porque 

assim... Quando a gente entra na vida, sabe, tem sempre uma mãe da pista. Quando 

eu comecei a fazer programa eu ainda era um viadinho mal acabado [risos]. Fui 

aprendendo tudo com uma mãe, quer dizer, várias mães que eu tive. Aí, elas me 

ensinaram a ficar mais garota [risos] e também a me cuidar, usar camisinha sempre e 

essas coisas. Até hoje eu lembro delas me dizendo bem assim: “Gata, nunca se sabe 

quando o bofe está com a piroca envenenada64. Tem que sempre colocar o 

plástico65.” 

 

Marcos Mariano Viana da Silva, em sua monografia de conclusão de curso, 

abordou as relações intrafamiliares de travestis e transexuais em Natal/RN e numa das 

                                                 
63 Contaminadas com o vírus HIV. 

 
64 Alusão aos possíveis clientes contaminados com o vírus HIV. 

 
65 Termo êmico utilizado para fazer referência a ‘preservativo’. 
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discussões salienta a função da figura da mãe travesti/transexual para o período de transição 

da fase de “gayzinho” para o início das vivências travesti e transexual. De acordo com ele, 

Em suas falas, as entrevistadas afirmam que quando decidiram transformar os seus 

corpos, mudar suas vestimentas, usar maquiagem, recorreram aos ensinamentos de 

alguma travesti ou transexual mais experiente. [...] essa relação mãe e filha, pode ser 

evidenciada nas dicas de maquiagem, de como se montar e na repetição das práticas 

estilísticas que delimitam as performances de gênero das travestis e transexuais, 

evidenciando ainda mais o entendimento da noção de gênero como performatividade 

constituída ao longo da vida do/as sujeitos/as (SILVA, 2013, p.58). 

 

Minha experiência em campo permitiu fazer uma relação entre a figura materna 

descrita pelo sociólogo e a presidenta da ONG Atransparência. Os relatos provenientes da fala 

de Sofia, assim como das outras colaboradoras, denotam a Regina a figura de “mãe cidadã”. 

Assim como as mães das pistas, cuja função está incutida nos processos de transformações 

corporais e na formatação das neófitas ao campo simbólico das zonas de prostituição, Regina, 

enquanto mãe cidadã, figura como a pessoa que insere as travestis e mulheres transexuais da 

Atransparência em contextos vinculados à cidadania e políticas públicas. Este ponto é 

corroborado por Sofia, quando ela pondera: 

Sofia: Ela [Regina] que sai peitando todo mundo. Ela é cheia de truques, ainda mais 

agora que ela está na universidade. Toda vez que vai falar em alguma dessas coisas 

de universidade ela leva a gente, tipo, consegue transporte para a gente ir para as 

viagens sobre coisa de trans e travesti, explica tudo direitinho sobre o nome social, 

sabe?! [...] Ela sempre traz camisinha daquelas roxinhas de posto. E ainda explica 

porque que a gente nunca pode trepar sem camisinha. [...] Se não fosse assim, um 

monte de trans novinhas já estavam tudo cheia de doença, porque quando a gente 

começa nessa vida é bem bobinha, entendeu? Além disso tudo, ela ainda leva a 

gente para fazer exame para saber se estamos limpinhas. Eu mesmo morro de medo 

de pegar Aids. Deus me livre! 

 

 

Movimento LGBTT e as consequências da Aids: Contexto histórico 

O final do século vinte foi o marco representativo de uma abertura, mesmo que 

singela, voltada para a população LGBTT. O valor simbólico do Levante de Stonewall, 

ocorrido no ano de 1969, parecia lançar as bases para a legitimação das práticas e 

comportamentos de uma nova identidade política que aflorava e ganhava força 

gradativamente. O arco-íris tomava conta das ruas dos inúmeros arredores do mundo, 

sobretudo dos Estados Unidos. As associações que se debruçavam sobre as causas da 

diversidade sexual viam seus objetivos serem pautados no noticiário com um pouco mais de 

credibilidade do que antes. 
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Na contramão de tudo isso, quando tudo parecia seguir um rumo orquestrado que 

traria as benesses almejadas, um fato assolou os planos e as conquistas do movimento. Não se 

imaginava que a notoriedade daqueles que evocavam o amor livre da contracultura seriam 

massacrados pela descoberta de um vírus cujo núcleo de transmissão se dava, dentre outras 

formas, pelo contato sexual. A Aids66 representou um crepúsculo em tudo que se construíra 

até então. Paradoxalmente, foi nos Estados Unidos, local onde o sonho de liberdade surgiu, 

que os primeiros laudos foram confirmados. O vírus logo se tornou uma epidemia e difundiu-

se para os demais territórios. Sentimentos de atrevimento e emancipação foram substituídos 

por medo, vulnerabilidade, sofrimento. A enfermidade foi atrelada aos gays e as travestis sem 

quaisquer eufemismos. 

Logo as informações referentes a doença chegaram ao Brasil, assim como o vírus 

HIV67. A imprensa gay brasileira que adotava uma postura provocativa, insubordinada, 

latente, irônica e questionadora, emudeceu, visto que tensão e insegurança tornaram-se 

sinônimos de tudo que tangia ao assunto (PÉRET, 2011). Crises e desencontros ideológicos 

passaram a ser constantes dentro dos movimentos em prol da diversidade sexual. Sabia-se que 

existia uma nova e devastadora doença, mas criaram-se muitas informações incompatíveis 

com ela. Essa falta de dados verídicos provocou incontáveis impactos para a comunidade. 

Trevisan (2000) fez alguns apontamentos que reitera o estado de caos para as/os 

LGBTTs brasileiros. Acentua: 

Em São Paulo noticia-se que um casal de bichas se suicidou por medo da Aids. 

Depois de uma entrevista publicada na imprensa, a Dra. Valéria Petri, especialista 

em dermatologia, passa a receber uma média diária de 200 telefonemas locais e 

interurbanos, com gente aflita pedindo informações sobre a doença. [...] Um mês 

depois, já há oito casos em todo o estado, com três óbitos. Descobre-se que, na 

verdade, a doença já começara a fazer vítimas desde 1982, sem que os óbitos 

tivessem atraído atenção pública. [...] No gueto homossexual há um silêncio cada 

vez mais pesado. Sua vida noturna se esvazia, nas cidades mais atingidas como São 

Paulo (TREVISAN, 2000, p.430). 

 

 

A Aids virou sinônimo de “peste gay”. Flávia Péret (2011) indica os relatos 

criticados por João Silvério Trevisan na obra Devassos no paraíso68 que emergiam em todos 

os estados do país. Na cidade de Florianópolis uma mulher foi proibida de frequentar a igreja 

                                                 
66 O léxico “Aids” é a forma abreviada para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, originária do inglês. 

 
67 Vírus da Imunodeficiência Humana. 

 
68 TREVISAN, João Silvério. Devassos no paraíso: a homossexualidade no Brasil: da Colônia à atualidade. Rio 

de Janeiro: Record, 2000. 

 



89 

 

por ter um filho soropositivo. No Pará, os garimpeiros considerados gays sofriam 

humilhações públicas e depois eram expulsos da região. O jornal A Tarde, no Estado da 

Bahia, noticiou um editorial que sugeria uma matança conjunta para “erradicar” a doença 

(PÉRET, 2011). 

Apenas no final dos anos 1980 os laudos do Ministério da Saúde passaram a 

constatar que a epidemia também assolava pessoas heterossexuais. Por conseguinte, a 

estigmatização indissociada aos LGBTTs deram lugar ao início das primeiras campanhas e 

políticas públicas voltadas à prevenção do vírus. Essa mobilização trouxe uma vantagem para 

as comunidades que se debruçavam em prol das causas da diversidade sexual e de gênero, 

visto que todos os esforços públicos passaram a trabalhar com o intuito de combater 

“situações de risco”, deixando para trás a expressão “grupos de risco” que fazia alusão à 

comunidade LGBTT. 

Finalmente, o país passou a organizar-se para o enfrentamento da doença. As 

campanhas tornaram-se frequentes, bem como a disponibilização de medicamentos e a 

elaboração de procedimentos que efetuassem testes em longa escala. Tanto se fez que no ano 

de 1994 a Organização Mundial de Saúde (OMS) imputou ao Brasil o título de referência 

mundial no tratamento de HIV/Aids (PÉRET, 2011). 

Passada a fase crítica do turbilhão social, o movimento, que havia sofrido uma 

enorme desarticulação, voltou a se ordenar e a organizar-se estruturalmente. Nesse momento 

surgem ONGs que impulsionam as informações a respeito da necessidade do uso de 

preservativos independente da orientação sexual. Nesse entremeio foi inaugurado em São 

Paulo o Grupo de Apoio e Prevenção à Aids (Gapa), o primeiro da América Latina destinado 

ao acolhimento de pessoas soropositivas.  

Este contexto favoreceu, também, o surgimento dos primeiros grupos que 

problematizavam a causa da diversidade sexual e de gênero, tais como o Grupo Gay da Bahia 

(GGB)/BA, Somos/SP, Somos/RJ, Triângulo Rosa/RJ, Atobá/RJ, dentre outros (GREEN, 

2000). Pouco tempo depois mais um marco foi calcado para exprimir a busca por 

reconhecimento. A partir de 1995 foram às ruas as primeiras paradas do orgulho LGBTT, que 

não chegavam a aglutinar sequer algumas centenas de pessoas cantando palavras de ordem ao 

fundo de um carro de som, entretanto já contribuíam com o anseio de visibilidade aos 

preceitos da diversidade sexual. 
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Fazer vida e subir na vida: pontos interseccionais?  

Além de aventar a discussão que circunda as políticas públicas de prevenção às 

DSTs/HIV/Aids voltadas para as travestis e mulheres transexuais da cidade de Natal (assim 

como a falta delas), os depoimentos de Sofia são recorrentes em outro ponto analítico. 

Embora seja profissional do sexo e sempre fazer questão de externar que a zona é o principal 

local de onde vem seu capital financeiro e capital cultural (Bourdieu, 2006), reitera também 

que a vida na prostituição tem um período determinado. 

Sofia: Tipo assim... Eu sou puta, sabe? Minha família sabe, meu ex namorado sabia 

e eu nunquinha fiz questão de esconder de ninguém. Eu sou muito assanhada e junto 

logo duas coisas que eu gosto: trepar e ganhar dinheiro. Tem coisa melhor? [risos] 

Antes eu tinha medo da madrugada, mas hoje eu sou cobra criada. Sei quando o 

cliente é suspeito, sei me defender, fico de olho em tudo. [...] A única coisa ruim é 

que, desde quando eu entrei na vida, a cafetina, a que ainda era cafetina do ponto 

naquela época, falou que era para eu aproveitar o tempo de ouro, porque eu não vou 

ser gostosa assim para sempre, né, bicha? [risos] 

 

Pesquisador: E o que você pensa em fazer quando perceber que o “tempo de ouro” 

está chegando ao fim? 

 

Sofia: Regina me dá muito conselho. Ela também já fez programa e hoje está na 

universidade. Eu acho que eu sou meia “miolo mole” para ler e estudar muita coisa, 

mas lá na Atransparência ela sempre fala com a gente que esses corpinhos de boneca 

barbie não vão durar para sempre. Ela sempre está correndo atrás de curso 

profissionalizante para a gente, tanto que [cita uma travesti da Atransparência] está 

terminando um curso de cabelereira porque Regina correu atrás. [...] Como eu não 

fiz a linha europeia, terei que me virar de outra forma. 

 

 

Pelúcio (2005) aborda a categoria êmica “europeia” e/ou “top” para referir-se 

àquelas profissionais do sexo que conseguem/conseguiram manter uma linha tênue de 

aproximação com o tipo ideal de feminilidade: introdução de próteses de silicone, cirurgia 

plásticas no nariz e queixo, retirada de costelas para afinar a cintura. Além disso, adquirem 

um habitus (Bourdieu, 2003) tipo por elas como mais requintado, representado pela fluência 

em mais de um idioma e viagens periódicas para outros países, sobretudo da Europa. 

Minha vivência no campo de pesquisa possibilita inferir que a realidade de Sofia 

apresenta algumas divergências com o quadro de feminilidade acima apontado. Não é à toa 

que ela afirma que, por não ter feito a “linha europeia”, terá que encontrar outras formas de 

“se virar”. Neste sentido, são válidos os relatos de Sofia no que diz respeito às possibilidades 
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de subversão da prostituição como principal maneira de conseguir recursos pela população de 

travestis e mulheres transexuais no Brasil69. 

Sofia: Eu fico pensando sozinha que se eu não fosse puta o que eu seria? Hoje eu 

posso contar com Regina e com a Atransparência, só que mesmo assim é muito 

complicado ela conseguir encaixar a gente em qualquer coisa, sabe? Quando eu 

comecei a me transformar e mainha me botou pra fora [de casa] eu não tinha mais 

nada para fazer. E isso foi do mesmo jeitinho com todas as minhas amigas. [...] Com 

certeza eu quero sair um dia da vida, mas o que é que eu vou fazer, né? 

 

 

Sou levado a fazer o mesmo questionamento que minha interlocutora. Os dados 

empíricos (caderno de campo, entrevistas, visitas aos órgãos municipais) revelam que esta é 

uma dúvida que ainda tem como resposta muitas lacunas. Reitero, porém, que a 

Atransparência tem mediado e interferido neste quadro com o intuito de promover uma 

vivência mais digna para as travestis e mulheres transexuais que dependem exclusivamente da 

prostituição para obtenção de recursos. Este debate, embora recorrente nas últimas décadas 

em etnografias das áreas da sociologia e antropologia, ainda apresenta poucas e pífias nuances 

de mudança. Da mesma maneira que nos últimos anos houve uma eclosão no número de 

ONGs que se debruçam na cidadania da população em voga. Sugiro que as respostas para 

essas lacunas podem ser passíveis de análises através de investigações científicas futuras que 

tentem demonstrar os resultados das investidas dessas ONGs.   

 

  

                                                 
69 Dados da Articulação Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA revelam que 90% das travestis e 

mulheres transexuais brasileiras têm na prostituição a principal, e as vezes única, maneira de obtenção de 

recursos financeiros. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Seria precipitado inferir ou aventar quaisquer respostas absolutas para as 

perguntas levantadas na construção dessa pesquisa. Paradoxalmente, espera-se, ao fazer um 

trabalho como o que se apresenta, que conclusões e diagnósticos mínimos (por mais 

inesperadas, redundantes, improváveis que estas possam parecer) sejam apontados.  

Dessa maneira, endosso, a princípio, as que informações resultantes dessa 

dissertação demonstram um processo sistemático abarcado por sinuosidades de luta por 

reconhecimento pela população à qual ela se destina. Reconhecimento de categoria(s) 

identitária(s), da utilização nome social, dos cuidados e tratamentos voltados para a saúde, da 

chance de conseguir um emprego formal, da possibilidade de poder sair na rua e ter a certeza 

de não apanhar ou ter a vida subtraída. Esses são alguns dos itens que, levando em 

consideração as vivências e experiências de travestis e mulheres transexuais pesquisadas, 

compõem o pano de fundo da categoria ‘cidadania’, que, desde as primeiras linhas desse 

ensaio, venho questionando a composição e a utilidade. 

Uma abordagem detalhada das produções acadêmicas de autores e autoras que 

dedicam, ou dedicaram, seus artefatos intelectuais às vivências de travestis e mulheres 

transexuais no Brasil indica a repetição de algumas categorias. Apesar de parecer uma 

afirmação generalizante, é comum, conforme apresentado no decorrer desse texto, 

encontrarmos de maneira sistemática referências diretas e indiretas a, por exemplo, estigma, 

abjeção, marginalização. 

Não há dúvidas, e o referencial teórico que norteia este trabalho demonstra isso, 

que as vivências e experiências dessa população quase estiveram em contextos de 

vitimização. Ao me inserir no meu campo de pesquisa, levei comigo essa perspectiva e, da 

mesma maneira que ocorreu na minha pesquisa de graduação, arquitetava fazer o mesmo tipo 

de inferência totalizante: “travestis e mulheres transexuais são coitadinhas (assim mesmo, no 

diminutivo)” e são o reflexo de um projeto de Nação que não aceita com legítimas suas 

práticas, comportamentos e modos de produção de subjetividade. 

As interlocutoras dessa dissertação, entretanto, me fizeram dialogar com 

alternativas rizomáticas de enxergar essa realidade. Jesus (2014) fornece algumas pistas para 

o entendimento que o conceito de cidadania, assim como sua prática, está e continuará 

‘empiricamente em construção’. Além disso, reitera que é das atividades e atitudes de 
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militância que essa recorrente estigmatização é paulatinamente enfrentada. Valho-me da 

contribuição da autora, assim como do aporte foucaultiano que infere que a resistência está 

diretamente relacionada ao poder, para sugerir que novos modos de existência e resistência 

vinculadas às experiências da população que constitui o foco dessas análises. 

As vozes que emanaram do campo corroboraram, por muitas vezes, com o a 

conjuntura totalizadora a que me refiro no início desse item. Entretanto, essas mesmas vozes 

delinearam outros prismas passíveis de reflexão. Regina, que “vive para militar e milita para 

viver”, afirma: 

Regina: Eu acredito que tem melhoras sim! Se você me perguntasse há dez anos 

atrás eu jamais diria que hoje estaria na universidade, entendeu? O que eu ia dizer é 

que eu achava que nessa idade eu já estaria morta. [...] As coisas vão melhorando 

devagarzinho. A gente tem pressa, mas a gente sabe ser paciente. 

 

 

Érica, levando em consideração o processo burocrático que acabara de se 

submeter, também tem um discurso de que aponta para melhorias: 

Érica: Se não desse certo, eu acho que me mataria. Só que aconteceu o contrário, eu 

ganhei uma nova vida. Isso que eu sempre digo às meninas de lá [da 

Atransparência]: antes eu queria ser igual a Luma. Hoje, tem algumas de lá que já 

dizem que querem ser iguais a mim. [...] Daqui a pouco, cada uma vai ser referência 

para outra. [...] Eu ainda vou viver para ver isso. 

 

 

Amanda reconhece que, mesmo com as intempéries do curso de telemarketing, 

vislumbra outras possibilidades de ingressar no mercado formal. 

Amanda: [...] E, tipo assim, tem outras coisas também, né, bicha? Posso ser 

enfermeira, né? Ah, eu acho que eu te falei que eu também morro de vontade de ser 

igual aquelas mulheres que ficam com apito controlando os carros [referindo-se às 

guardas de trânsito]. 

 

 

Joice demonstra, com o discurso e com as atitudes que tomou, que durante um ano 

convivendo com as atividades da ONG aprendeu diversas formas de lidar com as situações do 

cotidiano. 

Joice: Se fosse para fazer, eu faria tudo de novo. Eles sabem que tem que respeitar 

meu nome social e eu sei que isso é um direito meu. [...] Antes eu era bobinha, agora 

eu sei como me defender.  

 

 

Sofia, mesmo tendo em vista a relação direta que é feita entre a prostituição e 

estigmas, como os que relacionam sua vivência com os desdobramentos incutidos nos 



94 

 

discursos sanitaristas do HIV/AIDS, faz questão de relatar que os subsídios e discursos que 

partem da Atransparência faz com que ela não seja “apenas mais uma infectada.” 

Sofia: Nem gosto de falar nisso, sabia?! Mas eu me cuido, viu?! Se depender de 

cuidado, eu sempre vou tá limpa. [...] Não posso deixar que o trabalho de Regina 

não seja nada com nada. [...] Eu penso em tudo que ela faz por mim. 

 

 

A polifonia emanada das narrativas simboliza e destaca maneiras alternativas de 

pensar produção de subjetividades. Consequentemente, em novas noções de discussão de 

políticas públicas e de cidadania. Penso, coadunando com as ponderações de Luiz Mello 

(2012) que, ao fazer referência às políticas públicas para a população LGBTT no Brasil, que 

os últimos anos são os que mais presenciaram a criação de políticas de cidadania para a o 

grupo social referido. 

No que tange a sociabilidade, saliento um fenômeno social que presenciei no 

campo. A Atransparência, assim como algumas ONGs que pude acompanhar superficialmente 

o trabalho no país, tem desempenhado a função social que tangia a outras esferas. Processos 

que eram diretamente relacionados às zonas de prostituição, por exemplo, como dicas de 

hormonização, primeiros contatos com o universo trans, dicas e cuidados de prevenção às 

DSTs/AIDS, são, atualmente, direcionados e apreendidos na ONGs. A quase totalidade das 

entrevistadas sugeriam e explicitavam em suas narrativas que, enquanto estavam na 

Atransparência, sentiam-se amparadas, seguras e tendo a oportunidade de dialogar sem 

receios ou restrições advindas de atos de preconceito e transfobia. 

Costumo dizer que a formulação dessa dissertação pode ser metaforicamente 

relacionada com as minhas viagens à Bahia. Existiram escalas de desconstruções, conexões de 

teorias, algumas turbulências comuns em viagens como essa e, sobretudo, um desembarque 

num ponto final cujas às expectativas passaram por uma reviravolta. Onde eu imaginei 

encontrar subserviência, encontrei resistência; onde pensei ouvir relatos de pessoas que 

estavam acomodadas com uma situação de vitimização, encontrei gente disposta a romper 

com um modelo de discriminação e preconceito. Seria conveniente desacreditar que Amanda 

conseguirá, finalmente, um emprego formal e com a carteira assinada; seria fácil continua 

abstraindo a ideia de que, assim como aconteceu com a negação da utilização do nome social 

de Joice na escola durante quase todo o ensino médio, o mesmo ocorreria/ocorrerá no ensino 

superior; seria apropriado deixar de tencionar o debate acerca dos cuidados e políticas de 

saúde na prostituição e pontuar apenas que Sofia é mais uma “trava” que morrerá por 
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consequência da AIDS. Os relatos aos quais me foram direcionados, entretanto, apontam para 

atitudes que vislumbram e acreditam em mudanças possíveis e palpáveis. Existem pessoas 

que tentam, que desconstroem, que não se acomodam e que a única dúvida acerca da sua 

micropolítica é se vive para militar ou milita para viver.   
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