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Para Sabrina Drummond (in memorian).

PREFÁCIO
Segundo a escritora Lya Luft1, a vida é uma tapeçaria que elaboramos enquanto somos urdidos dentro
dela. Aqui e ali podemos escolher alguns fios, um tom,
a espessura certa ou até colaborar no desenho. Linhas
de bordados podem ser cordas que amarram ou rédeas
que se deixam manejar: nem sempre compreendemos a
hora certa ou o jeito de as segurarmos. Nem todos somos bons condutores; ou não nos explicam direito qual
o desenho a seguir, nem qual a dose de liberdade que
podíamos com todos os riscos assumir.
Este parágrafo, do seu livro O Rio do Meio pareceu-me perfeito para situar nossas posições de sujeitos
em nossas existências. Muitas vezes construídas como
apropriadas, corretas, em relação às demandas sociais
e, muitas outras vezes, consideradas inapropriadas, incorretas, desviantes e, até mesmo, abjetas. Parece, para
muitas pessoas, que a vida se faz de maneira simples,
diante das referências normativas, e existem as boas e
as más escolhas, o que se aproxima da interpretação de
que somos sujeitos das nossas ações e determinações,
isolando assim, as sobre determinações sociais e históricas que entremeiam o fazer de uma existência indivi1 LUFT, Lya. O Rio do Meio. São Paulo: Mandarim, 1996.
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dual, ou coletiva. Nossas ciências sociais, têm procurado comprovar que sujeitos e estruturas se organizam e
se reconfiguram o tempo todo em nossas experiências
e situações. Portanto, é de “tramas sociais”, de “redes”
que falamos quando nos entendemos e procuramos
compreender as experiências dos outros à nossa volta. Este é o entendimento de Juciana Sampaio, em seu
estudo, Incorporação e Compartilhamento do Desejo:
notas sobre corporalidades e o caráter associativo entre
travestis em São Luís.
Ao buscar entender e apreender a construção
de experiências de sujeitos marginalizados, porque são
considerados abjetos em relação às normas do gênero,
Juciana focaliza, sobretudo, os movimentos contínuos,
persistentes, de solidariedade, de conflitos e de resistência com os quais, ou, em meio aos quais, sujeitos
designados como travestis efetivam construções, atualizações e deslocamentos de referências normativas e
identitárias. Fora dessa dinâmica, que como suas análises revelam, é bastante complexa, os sujeitos travestis,
dificilmente conseguiriam (en) corporar seus desejos,
suas inserções em determinados espaços sociais, minorizando, assim, alguns dos sofrimentos impostos pelas
condições de precariedade de suas existências, condições estas constituídas politicamente em defesa de uma
12

ordem social que qualifica a heteronormatividade como
fundamento do Sujeito.
Intencionalmente, Juciana expõe as problematizações existentes em torno da construção desse sujeito
universal, ao trazer “as” travestis em seus círculos de
apoio e de integração, em processos de construção, de
montagem, de fabricação de outras identidades, que
têm o gênero como referência. Fabricação esta que não
se constitui, apenas, como uma imitação do “feminino”,
mas, como registra Judith Butler em Problemas de Gênero2, possibilita que apreendamos as identidades de
gênero, baseadas na anatomia corporal, no sexo, como
naturalizadas e originais.
Juciana se revela neste trabalho dissertativo
uma pesquisadora atenta, arguta, ao trabalhar com sujeitos, os quais, me desafiei, no início deste prefácio, a
situar como marginalizados. É um empreendimento difícil porque, assim, nos submetemos a uma infinidade
de questionamentos e problemas na ordem das significações contidas nessa categoria. Hábil, Juciana evita situá-los sob tais distinções. Deixa aos outros pesquisadores e analistas a tarefa de perceberem nos depoimentos
e relatos de seus interlocutores as diversas experiências
e processos de subjetivação que constituem na produ2
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão
da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
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ção de outros lugares possíveis às suas existências, em
confronto com a referência normativa do gênero culturalmente inteligível.
Sem dúvida, constitui-se esta produção uma
referência de leitura indispensável, por possibilitar a
extensão do diálogo no campo dos estudos de gênero,
com foco em sujeitos travestis, que residem na cidade
de São Luís. Uma contribuição que se torna ainda mais
relevante pelo excelente nível de qualidade que vem caracterizando os trabalhos analíticos desta pesquisadora. Sinto-me muito honrada pelo seu convite para fazer
este prefácio, reiterando-lhe minha admiração e meus
agradecimentos.
Sandra Maria Nascimento Sousa3

3 Professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade
Federal do Maranhão, da Pós-graduação em Ciências Sociais e do Mestrado
Interdisciplinar Cultura e Sociedade da UFMA. Coordenadora do Grupo de
Estudos em Gênero, Memória e Identidade – GENI (CNPq/UFMA).
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INTRODUÇÃO

Além do sexo, além do biológico, o corpo
de origem é uma bugiganga, uma colagem que se move todo o tempo, à qual
o indivíduo dá retoques sem a menor
contenção, pois nem o corpo, nem o sexo
são mais matéria do sagrado, mas matéria para a metamorfose de si (DAVID LE
BRETON).

Difícil encontrar um ponto de partida. “Num
livro, como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou segmentaridade, estratos, territorialidades, mas
também linhas de fuga, movimentos de desterritorialização e desestratificação”, afirmam Gilles Deleuze e
Félix Guattari (1995, p. 11). Neste sentido, o presente
livro buscará acompanhar os movimentos dos sujeitos
os quais almeja compreender.
Mais do que buscar os lugares normativos onde
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as travestis4 se encontram, as linhas a seguir percorrerão os movimentos fugidios, os desencontros que essas
experiências suscitam na linguagem, visto desarticular
qualquer coerência da gramática sexual. Desta forma,
não estarei em busca de coerência, de uma unificação,
mas justamente da multiplicidade, das linhas de fuga,
dos estratos e das segmentaridades dos quais falam os
autores mencionados acima a respeito do livro, visto
que a experiência presente das travestis aponta para um
esfacelamento de qualquer subjetividade de gênero/se4
Ao longo do texto os sujeitos da pesquisa serão tratados no feminino, em consonância com suas próprias reivindicações. Por meio de discursos articulados politicamente em movimentos sociais e de práticas cotidianas que envolvem a construção de seus corpos, gestos e vestimentas, as
travestis ressignificam a atribuição de gênero normativa e falam em nome
da garantia à autodeterminação do gênero. Serão mantidos flexões e tratamentos no masculino quando aparecerem em relatos de outras pessoas, com
fins puramente metodológicos, ou em citações de autores, especialmente
daqueles considerados pioneiros no assunto na área das Ciências Sociais,
que realizaram pesquisas na década de 1990, a exemplo dos antropólogos
Hélio Silva (1993, 1996) e Neuza Oliveira (1994), filiados a uma perspectiva de entendimento da travestilidade como uma variante da homossexualidade masculina. Os trabalhos desenvolvidos no século XXI surgem
mais afinados com os discursos do movimento de travestis. O antropólogo
Marcos Benedetti (2005) esclarece que o emprego do substantivo travesti
como pertencente ao gênero gramatical feminino ultrapassa a valorização
do processo de construção do gênero feminino, constituindo-se enquanto
uma justificativa política, marcando uma abordagem que valoriza o gênero
feminino, cultural e gramatical das travestis.
20

xual compreensível na lógica binária e heterossexual.
Buscar um começo é uma falsa concepção de
movimento. Buscar o surgimento de algo é impedi-lo
de fazê-lo viajar. Buscarei, então, o meio, pois é onde
as coisas adquirem velocidade. Longe de ir atrás de um
começo que caminha para uma conclusão, circularei no
inter, no entre, este que “não designa uma correlação
localizável que vai de uma para a outra reciprocamente,
mas uma direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho sem início
nem fim, que rói duas margens e adquire velocidade no
meio” (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 37).
Sem querer esgotar o tema, este trabalho versará sobre os movimentos antinormalizadores postos em
prática por sujeitos encerrados na denominação “travesti”. Faço minha as palavras de Guacira Lopes Louro:
“[...] quero pôr em movimento o subversivo, arriscar
o impensável, fazer balançar estabilidades e certezas”
(LOURO, 2004, p. 7). Estes são preceitos dos Estudos
Queer, uma perspectiva que surgiu em fins do século
XX, para contestar as amarras identitárias referentes
ao gênero e às práticas sexuais.
[...] la teoría queer se opone a toda reivindicación de
identidad, incluyendo la asignación de um sexo estable,
entonses la tensíon parece realmente intensa. [...] Aunque la teoría queer se opone a aquellos que desean regu21

lar la identidad y estabelecer premisas epistemológicas
prioritarias para quienes reclaman cierto tipo de identidad, no busca tan sólo expandir la comunidad de activismo antihomofóbico, sino más bien insistir em que la
sexualidad no se resume fácilmente ni se unifica a través
de la categorización (BUTLER, 2007, p. 22).

Esta teoria propõe romper os espaços fixos e finitos da identidade, o caráter unitário da subjetividade,
as ideias liberais referentes à autonomia do indivíduo,
o conceito de comunidade como base no princípio da
uniformidade, a lógica binária produtora de hierarquia,
classificação, dominação, exclusão, afirmando o direito
das diferentes experiências de gênero, em cruzamento
com outros eixos da diferença social, como raça, classe
social, religiosidade, nacionalidade etc. Mas, principalmente, como afirma Judith Butler, em deixar a sexualidade livre de amarras da linguagem, pois as experiências não se resumem a categorizações.
Os/as teóricos/as queer constituem um agrupamento diverso que mostra importantes desacordos e divergências.
Não obstante, eles/elas compartilham alguns compromissos amplos – em particular, apoiam-se fortemente
na teoria pós-estruturalista francesa e na desconstrução
como um método de crítica literária e social; põem em
ação, de forma decisiva, categorias e perspectivas psicanalíticas; são favoráveis a uma estratégia descentradora
ou desconstrutiva que escapa das proposições sociais e
políticas programáticas positivas; imaginam o social
como um texto a ser interpretado e criticado com o pro22

pósito de contestar os conhecimentos e as hierarquias sociais dominantes (SIEDMAN, 1995, p. 125 apud LOURO,
2004, p. 125).

Como aponta Siedman, importante teórico
Queer, estes estudos flagram a necessidade de questionar as formas de conhecimento vigente. Podemos falar
que estes estudos possuem uma proposta epistemológica voltada para as estruturas linguísticas e discursivas e
para os contextos institucionais, pois “constitui-se menos numa questão de explicar a repressão ou expressão
de uma minoria homossexual do que de uma análise da
figura hetero/homossexual como um regime de poder/
saber que molda a ordenação dos desejos, dos comportamentos [...]” (SIEDMAN, 1995, p. 128 apud LOURO,
2004, p. 46). Questiona também a existência da noção
de identidade, categoria entendida como reguladora e
organizadora de práticas sociais. Por isso se diz uma
teoria pós-identitária, buscando, desta forma, minar
de/por dentro um pensamento que encerra o sujeito em
uma etiqueta.
O sujeito Queer assume em todos os sentidos
uma fuga dos padrões sociais ditos “normais”, caracterizando-se como um sujeito desviante, em trânsito, um
ser “entre-lugares”, que não apenas aceita os estereótipos, mas os assume, dando-os positividade.
23

Queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é,
também, o sujeito da sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o excêntrico que não deseja ser “integrado” e muito menos “tolerado”. Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira
o centro nem o quer como referência; um jeito de pensar
e de ser que desafia as normas regulatórias da sociedade,
que assume o desconforto da ambiguidade, do “entre lugares”, do indicidível. Queer é um corpo estranho que incomoda, perturba, provoca e fascina (LOURO, 2004, p. 7-8).

Indo de encontro à ordem hegemônica, a teoria Queer nos oferece ferramentas teóricas para pensar
os sujeitos travestis. Longe de querer encerrá-las em
uma definição, evidenciarei o que Louro aponta como a
ambiguidade do sujeito de sexualidade “desviante”. As
travestis, além de atravessarem a “sagrada” fronteira do
gênero, podem permanecer nela, e mais ainda, podem
deslocá-la se entendermos que falar em uma fronteira é
assumir a fixidez dos lugares masculino/feminino.
Ao mesmo tempo que o travesti aponta a naturalização
do “devir mulher”, ele nos permite perceber a desnaturalização da “mulher” e do “homem” enquanto identidades representantes da fêmea e do macho fisiológicos, e
isto significa que aos poucos a experiência histórica do
transvestitismo torna supérflua a pressuposição de que a
fonte do feminino vem da fêmea e a do masculino vem do
macho. O travesti demonstra a possibilidade do trânsito,
a possibilidade de ir, vir ou mediar, demonstra que “não
sou mulher” mas sim, “estou mulher”, bem como poderia
estar outra coisa. E mais: ele opta pelo tipo de mulher:
24

“estar prostituta”, “estar recatada”, “estar artista”, “estar...” (FLORENTINO e SILVA, 1996, p.111).

Essa afirmação de Florentino e Silva ilustra o
movimento que as travestis praticam nas categorias e
experiências de homem e de mulher que (re) conhecemos como legítimas. Mostra-nos o “trânsito” entre os
polos masculinos e femininos. Faz pôr em suspenso
qualquer identidade fixa, bem delineada. Seguindo as
orientações dos autores, evitei o “descritivismo produtor de fetiches” provocado pela “aparência bizarra” das
travestis, assim como “os cacoetes etnográficos produtores do exótico”. De acordo com a visão deles, um
trabalho sobre travestis requer narrativas movidas por
personagens, sujeitos sociais em pleno estado dialógico
e interativo:
[...] mas, sobretudo, que tente dar conta dos processos
históricos, dos valores e práticas sociais que permitam
recuperar o percurso do travesti nas últimas décadas, interpretar os papéis que lhes estão sendo atribuídos e localizar os lugares que lhes estão sendo reservados (FLORENTINO e SILVA, 1996, p. 107).

O trabalho que segue é um desdobramento da
minha pesquisa iniciada na graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Maranhão, entre os
anos 2003 e 2006, que resultou na elaboração do traba25

lho de conclusão do curso, intitulado: (Des) Construindo
gênero: Sexualidade e subversões identitárias e corporais
de travestis em São Luís, Maranhão (2006). No referido
trabalho, tentando dar conta da experiência das travestis, busquei ouvir suas falas. Como recurso metodológico
de escuta, utilizei a técnica de história de vida como história oral para responder às indagações, que eram, entre
outras: Como as travestis elaboram os referenciais para a
construção de suas subjetividades? Como estas se constituem frente à norma heterossexual? Até que ponto suas
representações apontam para a normalização ou subversão dos papéis normatizados masculinos e femininos?
Que feminino é este da travesti?
Esta pesquisa ficou restrita a cidade de São Luís,
logo, com inúmeras peculiaridades que sinalizaram para
a necessidade de cruzamento na análise do gênero com
outros eixos, tal como raça, classe social, regionalidade.
Busquei também distanciar a vinculação socialmente
existente entre travesti e prostituição, apontando para a
necessidade de pensar nesses sujeitos com outras possibilidades de existência.
Para entender o processo que faz com que algumas experiências de gênero sejam encaradas como
normais e outras não e a que códigos de inteligibilidade
estão submetidas, busquei como referencial teórico o
26

que ficou conhecido como estudos de gênero. Desta feita, percebi que o conceito explicitado em certa tradição
teórica centrava-se demasiadamente na constituição
da masculinidade e feminilidade (principalmente, nesta última) que repousa em corpos com genitálias tidas
como respectivas (do macho e da fêmea), normatizando
um sistema binário e encarando os outros como excêntricos, da margem, desviantes etc. Ou seja, grande parte
destes estudos reforça a ideia de “gêneros inteligíveis”,
em que se pressupõe uma continuidade entre sexo/gênero/desejo/prática sexual (BUTLER, 2003).
Nessa pesquisa inicial, tentei ouvir das travestis
residentes em São Luís como elas se representam, como
constroem seus corpos, seus gestos, seus sentimentos,
como vivem seu cotidiano driblando as normas institucionais. O que foi exposto na escrita não é nenhuma
verdade fixa. É o que elas queriam me dizer, me mostrar
em um determinado momento e minhas interpretações
disto. Assim, pude chegar a algumas conclusões que,
resumidamente, irei pontuar. Ser travesti é um processo que nunca se encerra, o que não as diferencia em
nada dos gêneros normatizados, ou seja, o “tornar-se”
ao mesmo tempo em que é posto em prática, é adiado.
Nesse sentido, o corpo não se mostra como uma evidência, não produz condutas. Entre outras coisas, o proje27

to das travestis nos mostra isso. Elas estão constantemente produzindo um corpo próximo do feminino, o
que poderia fazer com que chegasse à conclusão de uma
aproximação ao referencial legítimo representado pelo
par dicotômico homem/mulher. Entretanto, algumas
de suas afirmações indicam um embate com a matriz de
heterossexualidade.
O feminino que as travestis estão em busca e
que fabricam em suas performances de gênero, por
mais que se inspirem no que entendemos como mulher,
adquire uma forma bem peculiar, como percebeu Marcos Benedetti (2005) ao afirmar que há um feminino
genuinamente travesti:
O feminino travesti não é o feminino das mulheres. É um
feminino que não abdica de características masculinas,
porque se constitui em um constante fluir entre os polos,
quase como se cada contexto ou situação propiciasse uma
mistura específica dos ingredientes do gênero (BENEDETTI, 2005, p. 96).

A afirmação da maioria das interlocutoras de
desejarem ser como uma mulher já as distancia da ideia corrente de que são “homens que desejam ser mulheres”. Por um lado, seguem esse desejo de ser como
uma e não uma mulher, tomando como parâmetro uma
28

imagem idealizada da “mulher”, carregada de estereótipos, como fragilidade, submissão, inocência, passividade. Por outro lado, muitas desejam ser respeitadas
como travestis, o que aponta para a necessidade de dar
visibilidade ao caráter construído de seus corpos e de
uma identidade de gênero própria e diferente das já arraigadas referências legítimas. Não fechando em afirmações, arrisco-me a afirmar que os movimentos de
conservação e desestabilização da norma se cruzam.
Dentre questões relevantes que observei no meu
trabalho monográfico, uma delas se apresentou como significativa para motivar a continuação da pesquisa junto às
travestis: as redes de relações existentes entre travestis na
cidade de São Luís. Devido à enorme exclusão a que estão
sujeitas, cometidas pelas diversas instituições, família, escola, estado, mercado de trabalho etc., como rejeição ao seu
modo de existir, constatei uma tendência de aglutinação
destas pessoas, expressas pelas proximidades residenciais
e pelos fortes laços de amizade, o que não exclui, entretanto, a existência de disputas e conflitos. Essas relações
mostram-se fundamentais, visto serem indispensáveis
para o processo de aprendizagem do ser travesti, no qual
ocorre uma intensa circulação de informações que contribuem para a constituição de suas subjetividades.
Para além de uma reação à situação marginal em
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que estão inseridas, outras questões aparecem imbricadas
nas formas de sociabilidade entre as travestis, como, por
exemplo, a elaboração e o desenvolvimento do processo
de “montagem”. Este é um termo utilizado pelo grupo que
engloba os inúmeros procedimentos, transformações e
produções envolvidas na construção do ser travesti, seja
por meio de roupas, maquiagem, acessórios ou de modificações mais definitivas, como ingestão de hormônios, aplicação de silicone líquido e realização de cirurgias plásticas.
No processo de montagem ou como algumas falam, no processo de fazer o corpo, ou simplesmente no
montar-se, a influência do grupo é indispensável, pois
é somente no contato com outras travestis, que passam
a ter acesso às técnicas e procedimentos aí envolvidos.
Neste sentido, fui delineando a questão chave do presente estudo, fruto da minha pesquisa de mestrado desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais, na Universidade Federal do Maranhão, que se
desenrolou entre os anos 2007 e 2009, a saber, identificar quais formas de sociabilidade se estabelecem entre
sujeitos travestis na cidade de São Luís, Maranhão, e até
que ponto essas formas sustentam e/ou são sustentadas
pelo processo de “montagem”.5
5 O presente livro trata-se do mencionado trabalho de dissertação de mestrado, defendido no ano de 2009. Optei por não alterar o texto e manter
a estrutura original. Como toda obra, ele é fruto do contexto histórico.
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O corpo não é somente um depositário de processos biológicos e fisiológicos. Nós, seres humanos, somos portadores da capacidade de articular nossas ideias
com a fala, carregando-a de simbologias. Sendo assim, o
corpo humano se configura como portador de significados sociais. Desta forma, optei por estudar a experiência
de travestis, assim como os significados que atribuem à
construção de seus corpos, o que elas chamam de montar-se, processo este que será destrinchado no decorrer
do trabalho. A partir da análise desse processo, busquei
compreender os significados das intervenções corporais
empreendidas por elas, bem como suas concepções do
próprio corpo, de como enxergam possibilidades de realização pessoal nessa transformação contínua. Busquei,
então, tratar das representações do corpo para as travestis nos seus processos de montagem, como entendem os
procedimentos aí envolvidos, destacando os mecanismos
utilizados para pô-lo em prática.
Caminhando numa direção não muito comum
nas Ciências Sociais, a fala do desejo é a que está presente em um trabalho como este, que visa dar conta de
uma experiência oposta ao que é socialmente aceitável.
Nestas linhas, será exposto um “desejo maldito”, para
usar a expressão de Peter Fry (1987) sobre o trabalho de
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Néstor Perlongher (1987)6: um desejo que corrói a carne por meios de processos tecnológicos e outras técnicas
utilizadas, que desestabiliza as fronteiras dos gêneros e
dos sexos legítimos e que corre por abismos sociais de
marginalidade e estigma. Este é um caminho muito móvel e fugidio que nos escapa até mesmo no momento em
que temos a certeza de tê-lo capturado. Mais do que um
abandono da cadeia discursiva e gestual da normalidade
praticado pelos sujeitos aqui apresentados, as vivências
das travestis, tal como atualmente se configura, revela
uma mutabilidade/precariedade de algumas categorias
em função de uma gama de elementos presentes em um
âmbito que está para além das classificações vigentes.
A ação de encontrar pessoas que se identificam enquanto travestis e traçar suas teias de relações,
baseada numa finidade de proposições é equivocada,
na medida em que as atitudes de qualquer pessoa não
6 O comentário de Fry sobre o referido trabalho sobre michês em São
Paulo é o seguinte: “O desejo ao menos três vezes maldito, transitório e
mediado pelo dinheiro, que corre entre pessoas do mesmo sexo, e que une,
momentaneamente, pessoas socialmente distantes (rico e pobre, branco
e negro, velho e moço, ‘feminino’ e ‘masculino’). O desejo que corre
na contramão do desejo socialmente aceitável: aquele que é duradouro
e ausente de ‘interesse’, que une pessoas de sexos opostos e socialmente
próximas. O desejo que resulta em casamento, procriação, herança e, consequentemente, na reprodução de uma sociedade de classes, segmentos e
estamentos, diferenciados e desiguais” (FRY, 1987, p. 14-15).
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são somente guiadas por princípios estabelecidos, nem
mesmo pelo grupo a qual pertencem, apesar de isso ter
muita influência. Neste sentido, quem seriam as travestis? Homens ou mulheres? Nem homens nem mulheres? Um terceiro gênero? Quem são essas pessoas que
brincam com os “verdadeiros sexos” 7? Como elas constroem os referenciais para a construção de suas identidades? Seus anseios apontam para a busca de uma
aproximação aos já estabelecidos gêneros normativos?
Como estas se constituem frente à norma heterossexual? Até que ponto suas representações de si apontam
para a normalização ou subversão dos papéis normatizados masculinos e femininos? Qual feminino é este da
travesti? Quais processos estão presentes na formação
e manutenção das redes de relações existentes entre os
sujeitos travestis? De que maneira essas redes de relações se sustentam na reciprocidade? Como o processo
de montagem é encarado pelas travestis? Como circulam, por onde circulam e quem está capacitado a receber
as informações referentes ao processo de montagem?
Quais significados atribuem à doença/sofrimento/saú7 Segundo Michel Foucault (1982), a noção de um “sexo verdadeiro” é
uma exigência das sociedades ocidentais modernas. Do séc. XIX em diante, passamos a procurar no sexo as verdades mais secretas e profundas
do indivíduo, o que resultou na centralidade de uma identidade de ordem
sexual. Essa questão será mais bem discutida no primeiro capítulo.
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de/prazer associados ao processo de montagem? Qual
o valor simbólico conferido à figura da bombadeira8?
Quais relações se estabelecem entre estas figuras e as
demais travestis?
São algumas questões que direcionaram a definição do objeto deste estudo, pois, como afirmam Bourdieu, Chamboredon e Passeron (2004), toda observação
ou experimentação implica na formulação de questões,
visto que o real só dá resposta quando é questionado.
Convém, então, problematizar inicialmente quem
seriam esses sujeitos que chamei de travesti e as implicações desse termo, pois, a linguagem é “um enorme depósito de pré-construções naturalizadas, portanto, ignoradas
como tal, que funcionam como instrumentos inconscientes de construção” (BOURDIEU, CHAMBOREDON e
PASSERON, 2004, p. 39). Segundo esses autores, devemos, enquanto sociólogos, pensar nas categorias sociais
de entendimento que empregamos, pois ao serem comuns
a toda sociedade, podem nos levar a cair no erro de tomá-las como um dado em si, sem problematizá-las.
Travesti para mim era aquele sujeito que, possuindo genitália tida como masculina, vestia-se e portava-se a maneira do que consideramos próprio de
8 Categoria êmica usada para pessoas, geralmente uma travesti mais velha e experiente, que aplica doses de silicone líquido, de uso industrial.
Essa questão será melhor discutida no terceiro capítulo.
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mulheres. Ao me aproximar dessas pessoas, percebi
que estava realizando o que Bourdieu, Chamboredon e
Passeron (2004) chamam de sociologia espontânea ou
sociologia do senso comum. Logo, aprendi que deveria
opô-la a uma teoria do conhecimento social, tal como
aconselham os autores, visto que as primeiras opiniões
sobre o fato, as pré-noções, são falsas. Assim afirmam:
“A influência das noções comuns é tão forte que todas as
técnicas de objetivação devem ser utilizadas para realizar efetivamente uma ruptura que, na maior parte das
vezes, é mais professada do que concretizada” (BOURDIEU, CHAMBOREDON e PASSERON, 2004, p. 24).
Nesse sentido, apontarei resumidamente o contexto em que a categoria social “travesti” passa a circular da forma como a conhecemos atualmente, a fim
de não a tomar como autoexplicativa. Tomando a palavra em suas mobilizações políticas, elas aparecem para
nos falar sobre suas particularidades, deixando perplexos a todas/todos, pessoas comuns e analistas sociais,
psicólogos e médicos. Essa efervescência discursiva
se intensificou no Brasil na década de 1990, resultando e resultado não só da criação de inúmeras associações políticas e sociais espalhadas em todo o território
nacional, mas também, de configurações sociais que
possibilitaram a transformação do fenômeno do tra35

vestilidade9 em algo que ultrapassou as dimensões do
isolamento e que transformou a travesti histórica10, que
“teatralizava para si ante o espelho aquela virtualidade
que a educação ensinava a evitar em qualquer situação,
todo o tempo e em todos os espaços” (FLORENTINO e
SILVA, 1996, p.106) na travesti de hoje, “atores sociais
proliferantes e banais em nossas cidades, embora ainda
com certo resíduo de enigma” (FLORENTINO e SILVA,
1996, p.106).
Geralmente, as travestis adotam o discurso de

9 Florentino e Silva (1996) utilizam a expressão fenômeno do travestismo. Prefiro usar o termo travestilidade, pois como afirma Wiliam Siqueira Peres, travestismo traz algumas implicações, visto que o sufixo ismo
remete à doença, patologia. Para o autor, a ideia de travestilidade “complementaria a imensa complexidade das formas de expressão travesti existentes, considerando a heterogeneidade dos modos de ser no mundo que
é configurado pela subcultura travesti” (PERES, 2004, p. 120).
10 Para fins metodológicos, observo que os autores usam as expressões
“o travesti histórico” e “o travesti de hoje”, no masculino.
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fazerem parte do grupo das/dos transgêneros11, juntamente com as/os transexuais. Entre inúmeras reivindicações, está, centralmente, o uso do artigo a por fazer
referência à feminilidade, uma vez que possuem uma
genitália reconhecida como masculina, foram designadas homens ao nascer e por meio de diversos artifícios (vestimenta, gestos, alterações corporais alcançadas
por meio de hormônios e cirurgias plásticas, como implantação de silicone, etc.) e de um sentimento de pertencimento se aproximam do que é reconhecido como
feminino. Em meio a disputas por demarcação de fronteiras identitárias, o próprio movimento de travestis e
transexuais, bem como discursos institucionais, especialmente o médico e o jurídico, separava as travestis
das/os transexuais pela necessidade ou não de alteração
cirúrgica da genitália. No entanto, essa é uma divisão
11 Transgênero é uma categoria pouco usada atualmente, muito menos
do que quando o presente trabalho foi elaborado. O termo “transgênero”
era largamente utilizado em fins do século XX, início do século XXI pelo
movimento social de travestis e transexuais, como uma tradução direta
do termo inglês transgender, usado pelo movimento estadunidense, abarcando, assim, as experiências da travestilidade e da transexualidade em
nosso contexto. As nomenclaturas utilizadas pelo movimento social de
travestis e transexuais estão longe de ser um consenso. Isso se dá porque
as ativistas possuem referentes diferentes para o que entendem por essas categorias, pelos embates com vocabulários médico-psiquiátrico, das
agências de financiamento de projetos, do governo federal e do movimento internacional.
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arbitrária, normativa e reducionista. Como afirmou Berenice Bento: “a concepção que atrela e limita o gênero
à genitália gera necessariamente trânsitos identitários
que explicitam e esbarram nos limites dessa concepção”
(BENTO, 2008, p. 10).
Sobre travestis, Jean Baudrillard comenta:
Nem homossexuais, nem transexuais; é o jogo de indistinção do sexo que os travestis amam. O fascínio que exercem também sobre si mesmos advém da vacilação
sexual e não, como é de costume, da atração de um sexo
sobre o outro. Eles não amam verdadeiramente os homens/
homens, nem as mulheres/mulheres, nem mesmo os que
se definem por redundância como seres sexuados distintos.
Para que haja sexo, é preciso que os signos redupliquem o
ser biológico. Aqui os signos se separam dele, portanto, já
não há sexo propriamente dito, e aquilo pelo que se apaixonam os travestis é o jogo dos signos, o que os apaixona é
seduzir os próprios signos. Tudo neles é maquilagem, teatro, sedução. Parecem obcecados pelos jogos de sexo, mas
antes o estão pelo jogo e, se sua vida parece mais sexualmente empenhada que a nossa, é porque eles fazem do sexo
um jogo total, gestual, sensual, ritual, uma invocação exaltada, mas irônica (BAUDRILLARD, 1991, p. 17).

Percebi que, mais do que se aproximar de um
dos polos do binômio masculino/feminino, o que as
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travestis realizam é uma espécie de trans-formação dos
gêneros legitimados. Não é simplesmente a orientação
sexual que está por trás desta configuração identitária,
muito menos a tentativa de buscarem ser o gênero instituído como oposto. O que está em pauta neste projeto é o constante jogo de signos da masculinidade e da
feminilidade em um corpo que intenciona subverter estas fronteiras, um jogo de indiferença sexual (portanto,
distante da tão falada diferença sexual proclamada pelo
discurso psicanalítico) que põe em evidência a artificialidade presente em todas as construções de gênero. Este
jogo é não somente de vestimentas, mas morfológico,
gestual, ritual.
Frente a isso, o olhar para outras performances
de gênero que se situam fora das marcas do masculino e do feminino convencionais (estudos gays, lésbicos, queer) vem ganhando um especial destaque dentro
das Ciências Sociais, apesar de ainda tímido. De acordo com Sônia Maluf (2002), o estudo em particular da
experiência transgênero é um tema que traz uma nova
reflexão para dentro do campo de estudos de gênero e
feministas. Em suas palavras:
A experiência transgênero é um dos temas que têm possibilitado uma renovação das reflexões, dos conceitos e
da própria teoria dentro do campo de estudos feministas
e de gênero. Isso porque – em suas diferentes formas de
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manifestação – ela tem revelado aspectos do gênero que
durante muito tempo ficaram relegados ou à sua construção teórica ou à perspectiva comparativa com culturas
outras. Justamente os aspectos que mais sobressaem na
reflexão sobre a experiência transgender estão ligados ao
caráter artificial e fabricado do gênero e das diferenças de
gênero, ou seja, de sua fabricação cultural, social e política (MALUF, 2002, p. 148).

Como bem salienta Maluf, o estudo da experiência transgênero vem fazer uma revolução na forma
mesmo com que os estudos de gênero vinham sendo
produzidos e em como seus aspectos eram percebidos.
A partir daí as análises foram deslocadas da fixada12 polaridade masculino/feminino e os outros gêneros, considerados da margem13, passaram a ser encarados como
uma possibilidade de existência dentro do quadro formador de papéis sócio-sexuais.
Os trabalhos sobre travestis realizados a nível
nacional, como chama atenção Willian Peres (2004),
marcam uma “aproximação entre pesquisadores e a
cultura/comunidade travesti a partir de interesses em
12 Isso feito pelas próprias teorias feministas e de gênero, que durante
muito tempo fixaram seus olhares e preocupações para o papel feminino,
em especial, contraposto ao papel masculino. O que naturalizava a dualidade oposicional masculino-feminino.
13 Categoria que por mais que tente abarcar outras vivências fora da dualidade masculino-feminino, acaba por admitir esta referência como norma,
pois se existe a margem, é porque existe a “normalidade”.
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estudos de gênero”. Estes estudos se inserem principalmente na área da Antropologia, sendo em sua maioria
etnografias de pontos de prostituição, destacando, entre outras coisas, a forma com que estes constroem seus
corpos e suas identidades. Fazendo uma recapitulação
desses estudos, alguns podem ser mencionados: Hélio
Silva (1993, 1996), Neuza Oliveira (1994), Suzana Lopes
(2001), Juliana Jayme (1998), Marcelo Oliveira (1997),
Florentino e Silva (1996), Larissa Pelúcio (2005, 2007),
Sônia Maluf (2002), Marcos Benedetti (2005) etc.
Grande parte desses trabalhos retrata a vida das
travestis ligadas ao ambiente e à prática da prostituição. Podemos até falar em um certo conservadorismo antropológico na medida em que conferem ao grupo um estatuto essencial e ontológico da prostituição ao afirmar ser esta de
fundamental importância na construção de suas subjetividades, terminando por corroborar com a naturalização
de desigualdades historicamente construídas em torno do
grupo. A afirmação de Benedetti expressa isso:
É na convivência nos territórios de prostituição que as travestis incorporam os valores e formas do feminino, tomam
conhecimento dos truques e técnicas do cotidiano da prostituição, conformam gostos e preferências (especialmente os
sexuais) e muitas vezes ganham ou adotam um nome feminino (BENEDETTI, 2006, p. 45).
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Longe de negar o espaço de prostituição travesti como importante para a construção de suas subjetividades, o presente trabalho foca também em outros
ambientes, assim como o momento dia, ou seja, processos cultivados e postos em prática no cotidiano, comportamentos que são orientados por outros conjuntos
de referências, que podem ou não estar articulados com
as dinâmicas de prostituição.
Os estudos sobre esses gêneros não inteligíveis14, com mais ênfase que os estudos de gêneros iniciais, vêm chamando atenção, entre outras coisas, para
o caráter de manutenção da heteronormatividade Ao
não corresponderem às experiências normatizadas do
masculino e do feminino, as travestis mostram outras
possibilidades de “gendramento” e evidenciam a artificialidade presente na elaboração das performances de
gênero, para usar a noção de Butler. Segundo essa au14 “Gêneros “inteligíveis” são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo,
gênero, prática sexual e desejo. Em outras palavras, os espectros
de descontinuidade e incoerência, eles próprios só concebíveis em
relação a normas existentes de continuidade e coerência, são constantemente proibidos e produzidos pelas próprias leis que buscam
estabelecer linhas causais ou expressivas de ligação entre o sexo
biológico, o gênero culturalmente construído e a “expressão” ou
“efeito” de ambos na manifestação do desejo sexual por meio da
prática sexual” (BUTLER, 2004, p.38).
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tora, os gêneros nada mais são do que atos repetidos
reiteradamente de forma a produzirem um efeito de
verdade:
[...] atos, gestos e desejo produzem na superfície do corpo, por meio do jogo de ausências significantes, que sugerem, mas nunca revelam, o princípio organizador da
identidade como causa. Esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais, são performativos, no sentido
de que a essência ou identidade que por outro lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos
(BUTLER, 2003, p. 194).

Assim, este trabalho se localiza em meio a discursos que tentam validar experiências de uma multiplicidade de performances de gêneros, de forma que
possam ser encaradas como processos de subjetivação
perfeitamente viáveis, mesmo desarticulando a matriz
da heterossexualidade compulsória, esta que “exige
e regula o gênero como uma relação binária em que o
termo masculino diferencia-se do termo feminino, realizando-se essa diferenciação por meio das práticas do
desejo heterossexual (BUTLER, p. 45).
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Montando o objeto
Para a realização deste trabalho, parti de observações diretas junto a algumas travestis residentes na
cidade de São Luís. Entretanto, fiz uso de outras ferramentas metodológicas, pois como diz Louis Pinto:
O sociólogo deve estar vigilante para não se submeter,
mais ou menos conscientemente, a uma hierarquia social e intelectual dos procedimentos de aquisição e coleta
de dados; com a condição de estar subordinado à construção do objeto, qualquer método pode ser considerado
como útil e pertinente (PINTO, 1998, p. 18).

À adesão rígida a determinado método,
Bourdieu (2002) chama de monoteísmo metodológico,
que serviria, entre outras coisas, para dar uma aparência
de fundamentação metodológica aos dados recolhidos.
Neste sentido, tentando não valorizar uma proposta
metodológica em função de outra, realizei sistemáticas
observações, anotações em diário de campo e entrevistas semiestruturadas com os sujeitos envolvidos.
Muitas travestis fixam residência nos bairros
preferenciais de pontos de prostituição, mesmo não estando inseridas nesta atividade. Os espaços que privilegiei para a observação, assim como para a realização
de entrevistas, foram os locais de moradia e de trabalho
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das próprias travestis, locais de lazer, como bares e boates e, em menor quantidade, os espaços de prostituição.
A maioria das travestis com as quais mantive
contato trabalha em salões de beleza, outras poucas
são proprietárias desses estabelecimentos. Esses locais
serviram tanto para a realização de entrevistas, quanto
para observações das suas relações com outras travestis, pois na maioria dos casos existia mais de uma em
cada salão. Muitas vezes frequentava os salões com o
pretexto de utilizar os serviços delas, como fazer a unha
ou o cabelo. Essas idas me renderam excelentes informações, como sobre saídas na noite anterior, representações da beleza, rivalidades, religião, enfim, participava ou apenas ouvia conversas triviais das quais pude
retirar dados importantes para algumas análises feitas
no decorrer do trabalho.
Outras entrevistas e observações foram realizadas em pontos de prostituição, como nos bairros Cohab,
Centro e São Cristóvão. Escolhi os horários em que elas
estavam chegando a esses locais, de forma a não atrapalhar seu trabalho, ou nos intervalos em que estavam
à espera de clientes. Algumas vezes conseguia o número
de telefone de travestis que conhecia em locais de lazer,
como bares e boates e depois ligava para agendar uma
entrevista. Quando elas se mostravam dispostas, ia até
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sua casa ou em outro lugar onde marcavam, como casa
de amigas ou locais de trabalho.
O quadro a seguir contém alguns dados sobre
as travestis com as quais mantive contato mais direto.
Outras travestis não entrevistei diretamente, por esse
motivo, não estão presentes na relação abaixo devido à
falta de algumas informações, já que o contato foi rápido e informal. Agindo de acordo com os preceitos éticos
na pesquisa, alguns nomes foram trocados, de forma a
manter preservada a identidade das travestis em questão. Outros permaneceram por decisão das próprias travestis, que manifestaram não haver nenhum problema
em ser divulgado. No caso das travestis bombadeiras, a
troca do nome foi imprescindível, já que sua prática é
considerada ilegal. Desta forma, optei por trocar também os nomes das travestis que nos forneceram informações sobre estas, para evitar qualquer tipo de implicação em suas relações ou problemas jurídicos.

46

Com relação aos locais de lazer, importantíssimos
como palcos de sociabilidade, dois se destacam, o bairro
Madre Deus e a Praia Grande. O primeiro porque concentra grande número de travestis, que, entre outras coisas, se
envolvem em atividades culturais, carnaval e festas juninas, por exemplo, e o segundo onde permanentemente
circulam pela noite muitas travestis de vários bairros da
cidade, principalmente, no Projeto Reviver.
O Projeto Reviver está localizado no centro histórico da cidade. Tombada pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional em 1955, a cidade de São
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Luís também está inscrita na Lista do Patrimônio Mundial desde 1997, quando a UNESCO concedeu à cidade
o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Antigo
centro comercial da cidade, o Projeto Reviver, localizado no bairro da Praia Grande, é um grande conjunto de
arquitetura com influência europeia, ocupando 107.000
m2 de área urbana, envolvido por mais de 15 quadras e
200 edificações restauradas (PEREIRA, 1997).
Além dos grandes casarões cobertos por azulejos que remetem à influência portuguesa, no bairro da
Praia Grande, mais especificamente no Projeto Reviver,
localizam-se inúmeros bares, restaurantes, lanchonetes, boates, lojas de roupas e artigos, teatro, cinema,
agências turísticas, galerias de arte e praças. Este projeto, que visou recuperar e revitalizar o conjunto arquitetônico do centro histórico de São Luís, assim como
propiciar a permanência da população aí residente,
hoje, além de passagem indispensável da rota turística
mundial, é palco de inúmeras subjetividades. Grupos
de Cultura Popular, como Tambor de Crioula, cantores
de MPB em barzinhos enfileirados, turistas de várias
partes do mundo, principalmente europeus, estudantes
universitários, hippies, punks, artistas, regueiros, gays,
lésbicas, travestis, transexuais, drag queens, vendedores ambulantes, mendigos e pedintes são algumas das
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inúmeras figuras que compõem o cenário do Projeto
Reviver, em especial durante as noites.
No momento da pesquisa, três ambientes de
frequência LGBT estavam com mais evidencia no Projeto Reviver: Boate Observatório, localizada em um estreito beco que desce da Rua da Estrela, o Bar da Prensa,
também na Rua da Estrela e a Boate Metalúrgica, Rua
da Palma. Mas já existiram outros, como o Bagdá Café,
na Rua Portugal e a Boate Play, que se localizava no andar de cima do Bar da Prensa. Entretanto, a circulação
de travestis no Reviver não se restringia a estes espaços.
Elas circulavam entre os inúmeros barzinhos espalhados por ali, assim como na Praça Nauro Machado.
As noites de sexta-feira eram as mais movimentadas, dia em que geralmente as boates oferecem shows
de go go boys15 e, em menor proporção, de go go girl16.
A realização de show de travestis ou drag queens são
mais raros. Outro importante local de sociabilidade entre as travestis se localizava em uma esquina, ou canto,
como elas costumam falar, entre a Rua da Estrela e a
entrada da ruela da Boate Observatório, bem próximo
ao Bar da Prensa. Lá, muitas travestis e drag queens17
15 Homens que dançam em boates e fazem shows de striper.
16 Mulheres que dançam em boates e fazem shows de striper.
17 Essa categoria será mais bem explicitada no segundo capítulo.
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(principalmente, as que trabalham como rosters18 nas
boates Observatório e Metalúrgica) se encostavam às
paredes, sentavam-se nas calçadas ou se dispunham em
meio à rua acompanhando o movimento das boates e a
passagem dos carros. É assim que Jennyfer, uma das
travestis interlocutoras, descreve esse lugar:
JENNYFER: Não tem aquele canto que tu me encontrou? Elas ficam todas ali. Aquele canto ali é só pra
uma cortar a outra. Elas ficam ali só olhando e cortando quem chega e quem vai. Por isso que chego ali
de nariz empinado e saio mais empinada ainda. Claro
que eu falo com aquelas que falam comigo, as que conheço. Têm algumas ali que estão aparecendo agora
que eu não falo e se elas falam comigo é só um oi e eu
também dou aquele oi bem nojento, pois ali, aquele
canto só não arriou nem sei por quê. Ali é ponto de
encontro de rivais.
PESQUISADORA: Elas só cortam umas às outras ou
falam sobre outras coisas?
JENNYFER: Falam sobre tudo ali. Quem chega,
quem sai, quem passa. É bicha, é racha, é bofe, é tudo.
PESQUISADORA: E prostituição de travesti, tem?
JENNYFER: Não, não. Prostituição não. Mas uma
cortando a outra só de olhar, isso tem bastante. Se
chegar lá com uma roupa esparroza, elas vão logo se
cutucar e te apontar.

18 Drags queens que recebem os frequentadores nas boates e divulgam
suas atrações.
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Pela afirmação de Jennyfer e a partir de observações, o Projeto Reviver não é ponto de prostituição de
travestis, apesar de ser próximo à Praça João Lisboa,
localizada a algumas quadras de distância. Em sua fala
podemos perceber alguns códigos que regem esses grupos, representado pelos cortes, ou seja, pelos comentários maldosos que tecem umas com relação às outras,
se estendendo a outros grupos, como gays (bichas), lésbicas, mulheres heterossexuais (rachas) e homens heterossexuais (bofes). O corte é justamente direcionado
para as possíveis falhas que essas pessoas apresentam
com relação às normas estabelecidas pelo grupo no que
diz respeito aos padrões de conduta e beleza. A roupa
esparroza, motivo de chacota, significa o que destoa dos
referenciais estéticos eleitos como “elegantes”19.
Ainda no centro da cidade, outro local era palco noturno da circulação de travestis, a Praça João Lisboa, primeiro ponto de prostituição travesti em São
Luís. Mais antiga da cidade, esta praça está localizada
no Largo do Carmo, que comporta também a Igreja de
Nossa Senhora do Carmo. Fica difícil mensurar quando
começou a prostituição travesti nessa região, mas creio
ter sido por volta da década de 1960, visto que algumas
19 Aprofundarei esta questão no quarto capítulo, por enquanto, quero
destacar os espaços de circulação das travestis onde pude recolher as informações.
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travestis, hoje com mais de cinquenta anos de idade,
relataram ter presenciado o florescimento desta região
enquanto local de prostituição.
Ao realizar esta pesquisa, estou guiada, entre
outros preceitos, pelas observações feitas por Roberto
Cardoso de Oliveira (2000). Esse autor discorre sobre o
que chama de faculdades do entendimento socioculturais inerentes ao modo de conhecer das ciências sociais,
a saber, a percepção e o pensamento. Para ele, o trabalho antropológico é dividido em três etapas de apreensão dos fenômenos sociais: o olhar, o ouvir e o escrever,
denominados por ele de atos cognitivos.
A domesticação do olhar é a primeira experiência do pesquisador de/no campo. Não um simples olhar,
mas o treinado por esquemas teóricos e conceituais. O
ouvir domesticado teoricamente, juntamente com o
olhar, nos possibilita eliminar os ruídos insignificantes
com relação ao que é relevante para a pesquisa social. O
escrever é quando nosso pensamento se exercita como
produtor de discurso próprio da teoria social. Seria o
momento do trabalho antropológico no qual se efetua
o processo de textualização dos fenômenos observados
no campo. É considerado pelo autor como parte indissociável do nosso pensamento, visto ser simultâneo a
esse para juntos formarem o mesmo ato cognitivo. Mais
52

do que tradução da cultura nativa para a antropológica,
é uma interpretação guiada pelas categorias e conceitos
básicos da disciplina. O texto final seria diferente assim
do diário e da caderneta de campo, bem como de “versões escritas intermediárias”, ou seja, artigos e teses
acadêmicas, versão mais próxima do que é apresentado
no presente trabalho.
Esses atos cognitivos apresentados por Cardoso
estiveram presentes em toda a pesquisa de campo que
realizei junto às travestis, assim como na elaboração do
presente texto. Foi através da objetivação participante,
tal como aponta o autor – que permite ao pesquisador
assumir um papel aceitável pelos membros da sociedade observada de forma a tornar viável sua interação
– que pretendo diminuir a distância entre o mundo do
pesquisador e do pesquisado, transformando, como diz
Cardoso, os informantes em verdadeiros interlocutores.
Essa nova modalidade de relacionamento na
pesquisa antropológica se insere em uma concepção
que visa dirimir a violência implícita no procedimento
que envolve a imposição de categorias que não dizem
respeito aos sujeitos envolvidos, vindas de uma teoria
exterior a eles ou ao conjunto de valores próprios do
pesquisador. Ela possibilita dar condições aos interlocutores de mostrar outras dimensões que alteram, in53

clusive, a maneira de pensar do pesquisador, tornando
a problemática a ser analisada mais criativa.
William Foote-Whyte (1975) afirma, antes de
tudo, que a pesquisa é uma relação humana. Segundo
ele os pesquisadores não devem encarar os/as informantes como passivos/as e sim discutir com eles/as o
que está sendo feito. Para ele, a aceitação do/a pesquisador/a pelos/as membros da comunidade pesquisada
depende mais das relações pessoais que mantém do que
de explicações que possa dar a respeito da pesquisa. Ao
falar de sua experiência no campo, Foote-Whyte aponta algumas formas de se proceder, como obter apoio de
“indivíduos-chave” dos grupos estudados e aprender o
momento apropriado para perguntar, assim como o que
perguntar. Esses procedimentos partiram das próprias
informações dadas pelo seu principal informante que o
alertou que se as pessoas o aceitassem, ele poderia andar por todos os lados e obter respostas sem fazer perguntas explícitas, ou seja, que as observações o mostrariam mais do que entrevistas propriamente ditas.
Impasses, porém, surgem, pois, por mais que se
privilegie a fala do/a interlocutor/ar, sempre o ponto de
partida será o conjunto dos interesses que o/a pesquisador/a possui. Foi a partir de minhas indagações sobre a
constituição do sujeito travesti, suas formas associativas
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e suas construções corporais que direcionei o rumo da
pesquisa e das entrevistas, primeiro porque fui a campo
em busca de dar respostas às minhas indagações, depois porque busquei ouvir na fala das interlocutoras o
que viria a esclarecer estas questões e, por último, toda
a análise empreendida dos relatos e das observações foram no sentido de atender a essas preocupações. Sobre
esta questão, Maria Isaura Pereira de Queiroz nos fala:
O pesquisador é guiado por seu próprio interesse ao
procurar um narrador, pois pretende conhecer mais de
perto, ou então esclarecer algo que o preocupa; o narrador, por sua vez, quer transmitir sua experiência, que
considera digna de ser conservada e, ao fazê-lo, segue
o pendor de sua própria valorização, independente de
qualquer desejo de auxiliar o pesquisador, procurará
por todos os meios relatar, com detalhes e da forma que
lhe parece mais satisfatória, os fatos que respondem aos
seus próprios intentos, e tudo isto pode convir ou não ao
pesquisador, o qual tentará então trazer o narrador ao
“bom caminho”, isto é, ao assunto que estuda. [...] Foram
os desejos deste que deslancharam o relato, sendo então
predominantes sobre o intento do narrador (QUEIROZ,
1988, p. 18).

A manipulação das informações por parte do/a
pesquisador/a estará, portanto, sempre presente, o que
não invalida a utilização dos métodos de pesquisa adotados, como a realização de entrevistas, por exemplo,
do qual faço uso. Segundo Bourdieu (1997), essa é uma
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relação de troca, na qual cada um engana um pouco o
outro ao se enganar a si próprio. Segundo ele, existe
uma dissimetria na realização das pesquisas, pois é o/a
pesquisador/a que inicia o jogo, que estabelece as regras, que atribui às entrevistas os objetivos e hábitos,
geralmente sem negociação prévia e de forma unilateral. Essa dissimetria na pesquisa é redobrada por uma
dissimetria social em função principalmente da diferença de capital cultural e linguístico. Para combater isso,
propõe a instauração de uma escuta ativa e metódica,
diferente da não-intervenção e da aplicação de questionários.
Efetivamente, ela associa a disponibilidade total em relação à pessoa interrogada, a submissão à singularidade
de sua história particular, que pode conduzir, por uma espécie de mimetismo mais ou menos controlado, a adotar
sua linguagem e entrar em seus pontos de vista, em seus
sentimentos, em seus pensamentos, com a construção
metódica, forte, do conhecimento das condições objetivas,
comuns a toda uma categoria (BOURDIEU, 1997, p. 695).

Essa escuta sempre vigilante junto com outras
técnicas, como a liberdade em escolher entre as pessoas
conhecidas para serem interlocutoras, a proximidade
social e familiaridade são meios para realizar o que o
autor chama de uma comunicação não violenta.
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Porém, não devemos, enquanto pesquisadores/
as, ter a ilusão de que por partir da fala dos sujeitos estudados, teremos uma “verdadeira” versão do que acontece. Não nos cabe nem mesmo perguntar se o que eles
falam é verdadeiro ou falso. O que se torna válido é a
busca de significados, de interpretações, pois como diria Cliffort Geertz, com seu conceito de cultura “essencialmente semiótico”, a antropologia não é “uma ciência
experimental em busca de leis, mas como uma ciência
interpretativa à procura de significado” (GEERTZ, 1989,
p. 4). A cultura, seria um contexto no qual os acontecimentos sociais ocorrem de forma a serem descritos de
maneira inteligível e densa:
[...] o que chamamos de nossos dados são realmente nossa própria construção das construções de outras pessoas,
nós explicamos explicações (GEERTZ, 1989, p. 7).
Resumindo, os textos antropológicos são eles mesmos
interpretações e, na verdade, de segunda e terceira mão.
(Por definição, somente um “nativo” faz a interpretação
em primeira mão: é a sua cultura.) Trata-se, portanto,
de ficções; ficções no sentido de que são “algo construído”, “algo modelado” – o sentido original de fictio – não
que sejam falsas, não-fatuais ou apenas experimentos de
pensamento (GEERTZ, 1989, p.11).
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Desta forma, além da fala do/a pesquisador/a
ser uma interpretação, a doas/as próprios/as informantes também se constituem com tal, na medida em que o
que relatam são narrações de suas vivências, através da
linguagem. Ultrapassados estes pressupostos de buscar
o “verdadeiro”, o ontológico das ações dos sujeitos, devemos captar sua importância, “o que está sendo transmitido com a sua ocorrência e através da sua agência”
(GEERTZ, 1989, p. 8).
Portanto, focalizarei o que está sendo “modelado”, “construído” pelas travestis, no nível de suas experiências e descrições, sobre elas e sobre os grupos dos
quais pertencem, a partir de narrativas reduzidas e de
constantes observações, tentando captar algo comum a
este grupo.
Travestis maranhenses
No Estado do Maranhão, quando da realização
da pesquisa, o momento era propício para a elaboração de
trabalhos que buscavam abordar as experiências de travestis, visto que elas estavam se organizando politicamente
desde o ano de 2004, chamando atenção para problemas
que fazem parte de seu cotidiano, fato que facilitou a minha
aproximação ao grupo. Não mais dispostas a suportar a
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carga de discriminação e privação a que sempre estiveram
sujeitas, enxergam na produção do conhecimento científico uma maneira de combater o preconceito e a marginalização, assim como uma forma de dar visibilidade e
legitimidade as suas vivências. Fato que se confirma na
fala de uma interlocutora por ocasião do início de minha
aproximação ao grupo: “Não se preocupe, que nós iremos
atendê-la, ainda mais que somos do movimento, sempre
estaremos dispostas a conversar com você e a lhe ajudar
na sua pesquisa”. Assim, esta relação se constituiu como
uma troca, na qual eu poderia também contribuir a partir
dos espaços em que estou inserida, ou seja, na academia.
Por mais que o fenômeno da travestilidade esteja
presente em diversas sociedades, possuem configurações
bem diversas de contexto para contexto. No Maranhão,
percebi que suas especificidades de gênero se cruzam com
outros eixos, como o de raça, classe, sexualidade e regionalidade, corroborando para diferentes arranjos. Fazer
uma análise sobre as experiências das travestis sem levar
em consideração este cruzamento, significaria perder elementos fundamentais para a compreensão de suas subjetividades, visto que a maioria das travestis (experiência
gendrada/sexualidade) maranhenses (regionalidade) são
negras (condição racial) e pobres (condição econômica)
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O Maranhão, sendo um Estado que possui um
dos menores números no índice de desenvolvimento do
país, oferece precárias condições para seus habitantes,
que em grande parte estão excluídos do mercado de trabalho formal, das instituições escolares, dos serviços de
saúde, de condições dignas de moradia etc. Sofrendo de
todas estas privações, essas travestis veem sua situação
se agravar pela discriminação racial, além da discriminação de gênero. Inseridas nesta realidade, muitas travestis maranhenses são analfabetas ou semianalfabetas,
o que impossibilita sua inserção no mercado de trabalho
formal, resultando na atuação no mercado do sexo.
A prostituição para as travestis do Estado possui alguns significados. Sendo uma das alternativas que
possuem para a garantia de suas necessidades materiais, o território da prostituição também oferece elementos importantes para a construção de suas subjetividades, visto ser um espaço que possibilita o contato
com as iguais, assim como um espaço de sociabilidade,
onde os signos da feminilidade travesti são construídos
e trocados. Os locais de prostituição das travestis se dão
em bairros como Cohab, Forquilha, Cidade Operária,
Liberdade, Madre Deus e nas redondezas da Praça João
Lisboa, localizada no Centro, ponto mais antigo de prostituição travesti, hoje bem menos frequentado, como já
60

foi comentado. No momento da pesquisa, o lugar de
prostituição mais efervescente era a Avenida Guajajaras, no bairro do São Cristóvão. Geralmente, essas travestis profissionais do sexo fixam residência próxima aos
seus locais de trabalho, denominados por elas de pistão
ou simplesmente ponto, em quartos alugados ou divididos com as colegas20.
Outros vínculos ocupacionais possíveis para as
travestis residentes em São Luís é a de apresentação
de performances (shows), cabeleireira e maquiadora.
Existem também as travestis bombadeiras. A inserção
nesses ramos de trabalho não exclui a possibilidade
de complementação da renda através da prostituição,
porém, isto não é regra. Entretanto, conheci algumas
travestis que se inseriam na prostituição sem visar o
retorno financeiro. Estas diziam fazer programa esporadicamente, seja por aventura, para sair da rotina
que mantém com o parceiro ou simplesmente por puro
prazer. Muitas dessas travestis não vão para o pistão,
geralmente publicam anúncios em jornais ou mantêm
clientes fixos. O fato de não irem a uma via pública em
busca de clientes se deve principalmente ao medo de se
expor, pois geralmente são travestis “conhecidas” por
outros segmentos populacionais devido a sua inserção
20
Categoria êmica usada para as amigas ou conhecidas, também
travestis. Essas relações serão comentadas no capítulo 4.
61

em outras atividades, como as já citadas. É sobre isso
que Monique nos fala:
MONIQUE: Eu já fui para fora do país. Fui para a cidade
de Barcelona, na Espanha. Passei só dois meses e dois
dias lá. Eu fui pra... ganhar vida fácil! (risos). Só que foi
mais difícil! Eu nunca, nunca tinha feito isso antes. Só
lá. Hoje? Hoje não! Eu tenho... hum... eu tenho amante
de jornal. Só atendo clientes do anúncio, entendeu? Até
porque eu não posso estar me expondo, porque eu tenho meu próprio negócio, sou muito conhecida no meio
político, então não tenho como estar me expondo.

Grande parte das travestis residentes em São
Luís é oriunda do interior do estado. Elas migram em
busca de maior liberdade de expressão, além de outros motivos, como busca por melhores oportunidades
de emprego, crença de que aqui o mercado do sexo é
mais lucrativo, busca por melhores técnicas de montagem, para fugir de ideias mais conservadoras, de escândalos por envolvimentos amorosos com homens
“importantes” da cidade de origem ou até mesmo com
familiares ou simplesmente, como muitas falam, para
evitar que seus familiares “passem vergonha”. Quando
elas chegam a São Luís, geralmente se abrigam temporariamente na casa de alguma colega ou alugam um
quarto de pensão. Algumas chegam e vão direto para
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o pistão negociar com alguma travesti sobre um abrigo
temporário. Conheci algumas travestis que ficam inicialmente na casa de algum parente (tias/os, primas/
os, madrinhas/padrinhos, irmãs/os) em busca de melhores oportunidades, mas que logo procuram outro
lugar devido à carga de trabalhos domésticos a que são
submetidas.
A saída de casa, que geralmente ocorre entre doze e quatorze anos, é motivada tanto por vontade própria, como por expulsão, sendo o último motivo
mais corrente. Esse é um dos fatores que contribuem
para que travestis construam e fortifiquem os laços entre si. Esse fato pode ser compreendido como um rito
de passagem (BENEDETTI, 2005), na medida em que
facilita a aproximação com os signos da travestilidade.
É neste momento que as possibilidades de encontro e
convívio com as “iguais” surge ou se torna mais intenso,
caso já exista.
Para tentar dar conta destas questões, o presente trabalho se divide em quatro capítulos, organizados
de forma a expor os referenciais teóricos utilizados e
apresentar os sujeitos envolvidos. No primeiro capítulo,
intitulado Unidade, diferença e multiplicidade sexual:
delineando os limites do sexo verdadeiro e da indiferença sexual, busquei traçar um caminho que ponha em
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evidência os processos pelos quais as noções de sexo/
gênero foram adquirindo uma suposta unificação a
ponto de se apresentarem enquanto instâncias naturais.
Neste sentido, apresentarei perspectivas que vão desde
o paradigma da unicidade sexual, passando pelo da diferença sexual, até chegar num momento em que essas
diferenças se esvaem, ou seja, em um estágio de total
indiferença sexual. Subjacente a essa discussão, está a
questão de desvendar como a noção de sexo verdadeiro invadiu as vivências sexuais dos sujeitos, de forma a
encerrar qualquer experiência em uma identidade fixa.
Esse capítulo servirá para introduzir os sujeitos travestis na trama discursiva em que se encontram atualmente, assim como para desvendar algumas normas sociais
que os enredam.
No capítulo 2, Tecnologia transgênero: A construção da pessoa travesti, realizei um cruzamento entre
duas perspectivas teóricas, os estudos sobre a noção de
pessoa e os estudos sobre corporalidades. Isso se deve
ao fato de que, na construção contínua do ser travesti, a
modificação corporal é indispensável. Neste sentido, esses estudos se completam para a compreensão desta experiência. Neste capítulo serão apresentados processos
e técnicas utilizadas na fabricação dessa nova pessoa,
procedimentos estes que caminham na direção de um
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feminino bem peculiar, como já foi dito. Tal construção
põe em movimento algumas concepções arraigadas em
nossa cultura, como as dicotomias masculino/feminino, humano/não-humano, natural/artificial. Todas serão postas em evidência, não somente pela escrita, mas
pelas inquietações que estes sujeitos suscitam.
No capítulo 3, Fábrica de bonecas, discorrerei
sobre a figura das bombadeiras e seu papel tanto na
construção da pessoa travesti como nas tramas sociais
que atravessam os grupos. Algumas tentativas serão
empreendidas no sentido de desvendar como discursos
ganham legitimidade em função de outros no que diz
respeito às técnicas utilizadas na construção desses corpos e subjetividades. Estou me referindo especialmente
aos discursos médicos e legais versus discursos “nativos” a respeito das técnicas de aplicação do silicone.
Neste sentido, algumas noções se entrecruzarão nesta
discussão, a saber, as de saúde e de doença e as concepções de risco e vulnerabilidade.
Por fim, no capítulo 4, Redes sociais engendradas, mostrarei como as travestis tecem suas dinâmicas
grupais e quais relações existem entre essas tramas e
suas construções “pessoais” (fazendo alusão à construção da “pessoa”) e, concomitantemente, corporais. Tentarei perceber quais os processos presentes na forma65

ção e na manutenção dessas redes de relações e o que
dá sustentabilidade aos grupos. Acompanhando as dinâmicas que fazem com que algumas sejam inseridas
ou excluídas dos/nos grupos de travestis, podemos retirar algumas afirmações sobre a questão de saber como
alguém pode se constituir enquanto travesti. Longe de
querer traçar um perfil, a intenção é identificar como
são as configurações locais que contribuem para/na formação dessas subjetividades.
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CAPÍTULO 1
UNIDADE, DIFERENÇA E
MULTIPLICIDADE SEXUAL:

DELINEANDO OS LIMITES DO SEXO VERDADEIRO
E DA INDIFERENÇA SEXUAL

Quando um tema é altamente controvertido – e assim é qualquer questão sobre
o sexo – não se pode pretender dizer a
verdade. Pode-se apenas mostrar como
se chegou a uma opinião que de fato se
tenha (VIRGINIA WOOLF).

A finalidade deste capítulo é historicizar as noções de sexo/gênero, mostrando o processo de naturalização a que foram submetidas. A intenção é desvendar
algumas encruzilhadas conceituais e convencionais que
se unem para dar inteligibilidade aos sujeitos contemporâneos no que diz respeito à consolidação da matriz
da heterossexualidade. A perspectiva adotada será a de
que jogos de linguagem direcionam maneiras de viver,
ou seja, a ideia de que discursos moldam as experiências e as representações dos sujeitos. De acordo com
as proposições de Butler (2003), devemos romper com
a forma como a qual a ideia de sexo aparece para nós,
como algo pré-discursivo, anterior à cultura, “uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura”
(BUTLER, 2003, p. 25). Ao invés disso, o sexo seria, as67

sim como o gênero, “um meio discursivo/cultural pelo
qual ‘a natureza sexuada’ ou ‘o sexo natural’ é produzido” (BUTLER, 2003, p. 25).
No processo de atuação e reatualização da matriz da heterossexualidade, algumas identidades, como
as identidades parodísticas (BUTLER, 2003), que não
seguem o padrão binário masculino e feminino, por
exemplo, lésbicas butch/feme, travestis, drags queens,
são relegadas ao nível inabitável da não humanidade.
Entretanto, são formadas pelo mesmo arcabouço que
as exclui, devido a brechas deixadas no discurso que
possibilitam a constituição de sujeitos que escapam das
existências sexuais consideradas legítimas. Como assinalou Berenice Bento (2008), influenciada pelas ideias
de Butler:
Não há corpos livres, anteriores aos investimentos discursivos. A materialidade do corpo deve ser analisada
como efeito de um poder e o sexo não é aquilo que alguém tem ou uma descrição estática. O sexo é uma das
normas pelas quais o “alguém” simplesmente se torna
viável, que qualifica um corpo para a vida no interior do
domínio da inteligibilidade (BENTO, 2008, p. 34).

É nesse sentido, que pretendo situar os sujeitos
que aqui são apresentados como travestis, como formam
e são formados pelos discursos que ditam as normas do
sexo/gênero, ou seja, perceber que tramas discursivas
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os enredam. Para tanto, discorro sobre a vigência de alguns paradigmas em épocas diferentes que regulavam/
regulam as concepções de sexo/gênero no Ocidente.
Começo pelo paradigma do sexo único, que vigorou da
Antiguidade até meados do século XVIII, passando pelo
da diferença sexual, predominante desde então até as
últimas décadas do século XX, até chegar ao paradigma
da multiplicidade sexual ou da indiferença sexual. Quero deixar claro que as concepções de cada um não são
excludentes, ou seja, algumas noções de paradigmas diferentes podem coexistir, visto que as referências e as
práticas dos sujeitos não são homogêneas.
1.1 Sexo único
A partir da representação moderna sobre os sexos, é muito difícil visualizar um paradigma em que a
ideia de apenas um sexo seja referência. Com isso não
estou afirmando que em determinado momento da história ocidental só existiram seres humanos portadores
de uma única genitália. A questão aqui se desloca para
as representações feitas a cerca de como homens e mulheres, anatomicamente falando, eram dispostos na forma de explicar a ordem das coisas.
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Parece uma evidência afirmar a existência de
homens e mulheres. Aqui nos situamos nos limites do
sexo tal como é apresentado, como um dado natural que
estaria a dispor da nossa capacidade de reprodução.
Entretanto, como seres humanos que somos, formamos
codificações a respeito de nós mesmos e de nossas práticas sociais. Ultrapassando os limites da natureza, ao
falar em sexo, estamos mostrando construções formuladas por discursos muito bem situados historicamente.
Segundo Joel Birman (2001), o paradigma do
sexo único, construído ainda na Antiguidade, dominou
o imaginário sexual até o final do século XVIII, quando
deixou de prevalecer para dar espaço ao modelo da diferença sexual. Este autor recorre à Laqueur para afirmar que a oposição entre homens e mulheres, tal como
conhecemos não existia no mundo pré-moderno. Teria
sido somente com a igualdade dos direitos dos cidadãos,
em decorrência das exigências da Revolução Francesa,
que ocorreu uma subversão deste modelo unívoco.
Nas representações do paradigma do sexo único, a mulher não era percebida separadamente da imagem do homem, ou seja, não existia em sua singularidade, era encarada como um homem imperfeito ou um
homem ao inverso. De acordo com as afirmações de Birman, apoiadas que estão na concepção de Laqueur, na
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constituição do patriarcado e da democracia ateniense,
a mulher poderia ser transformada em homem desde
que o “humor quente” nela pudesse ser dominante na
sua “economia humoral”, mas nunca o inverso. Estas
ideias partem do que Laqueur denominou de “Teoria
dos humores”, que seria:
[...] a presença e a dominância do humor quente no ato da
geração que produziria o sexo masculino e sua ausência, o
feminino. Assim, seria a dominância do humor quente enquanto tal que condensaria em si as virtudes do masculino, enquanto o feminino seria forjado pela sua ausência ou
pela sua subalternidade na circulação geral dos humores.
Portanto, a morfologia corporal seria decorrente da circulação dos humores (BIRMAN, 2001, p 38).

A constituição de homens ou de mulheres dependeria, então, da presença ou não do “humor quente”, produzido ainda no ato da geração. Existia a concepção de que havia uma homologia entre machos e
fêmeas, ou seja, essas duas genitálias teriam a mesma
origem embrionária, portanto, propensas a se tornarem
diferentes dependendo da produção do humor quente.
Disto resultaria em marcas distintivas para machos e
fêmeas, cabendo ao masculino características como luminosidade, exterioridade e atividade, que articuladas
formariam a via da verdade. Em oposição, o feminino
era marcado pela escuridão, interioridade e passivida71

de, resultando em configurações de não-verdade.
As ideias de Laqueur forneceram a base para a
interpretação do paradigma do sexo único, único porque tinha como referência o masculino, não em oposição hierárquica com relação ao feminino, mas relegando este a uma mera variação, a um desdobramento do
masculino, como se o feminino resultasse de um erro de
formação do masculino, excluindo, desta forma, qualquer relação de reciprocidade entre os sexos.
[...] nesse paradigma teórico só existiria um único sexo, com
variações e matizações polares entre o masculino e o feminino, que seria finalmente decidido pela dominância do
quente na circulação dos humores. Isso promoveria ainda
seja a projeção seja a invaginação da morfologia da genitália, para fora ou para dentro do corpo. Finalmente, seria
pela unicidade ontológica do sexo que a transformação da
mulher em homem seria concebida, dada a homologia e a
equivalência dos órgãos genitais (BIRMAN, 2001, p.41).

Quando o autor fala de “invaginação”, está se
referindo a interiorização das formas anatômicas da
genitália na mulher, como se a anatomia desta fosse a
mesma do homem, só que ao inverso. Nesse sentido, a
anatomia feminina era encarada como igual à masculina, só que para dentro. Esta interiorização seria também uma consequência da ausência do “humor quente”
que ocorre no corpo das mulheres. O corpo do homem
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era considerado o corpo perfeito, tanto que todos os estudos médicos eram baseados nessa anatomia. Exatamente por isso, o feminino poderia se transformar em
masculino, posto que a imperfeição pode caminhar até
a perfeição, se o contrário ocorresse, a lógica do modelo
era invertida, não sendo concebido, visto subverter as
lógicas do paradigma então dominante.
Jurandir Freire Costa (1995) também chama
atenção para as concepções deste paradigma, resumindo o que foi falado até aqui:
A noção de sexo estava subordinada à ideia de perfeição
metafísica do corpo masculino. A hierarquia sexual ia da
mulher ao homem. Sexo tinha como referente, exclusivamente, os órgãos reprodutores do homem. A natureza
havia feito com que a mulher não tivesse o mesmo calor
vital do homem, a fim de que pudesse abrigar o esperma
e os óvulos fecundados sem destruí-los. Se a mulher fosse tão quente quanto o homem, o embrião poderia ser
dissolvido. Quando a mulher aquecia muito, não chegava
ao estágio sexual do homem. Ao contrário, o aumento do
calor gerava distúrbios nos seus humores, que fermentavam, subiam até a cabeça, produzindo fenômenos patológicos. Assim se entendiam os “ataques de vapores”,
patologia psiquiátrica comum às mulheres, sobretudo
às burguesas e aristocratas da época. A figura da mulher
“vaporosa” era a contrapartida patológica do calor vital e
da perfeição anatômica do corpo masculino, a mulher era
descrita como um homem invertido. Tudo nela era para
dentro: seus ovários eram testículos internos; a vagina,
um pênis interior; o útero era o escroto; a vulva, o prepúcio (COSTA, 1995, p. 06).
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1.2 Diferença sexual
Para Beauvoir (1980, p. 09), “Basta passear de
olhos abertos para comprovar que a humanidade se reparte em duas categorias de indivíduos”. Nesta afirmação, Simone de Beauvoir exemplifica o paradigma da diferença sexual ao ressaltar que os seres humanos ou são
homens ou são mulheres, concepção naturalizada de
uma construção social. Birman (2001) chama atenção
para a necessidade de desnaturalizarmos tal modelo de
diferença sexual presente entre nós ocidentais há pelo
menos duzentos anos.
O paradigma da diferença sexual legitima a divisão dos seres humanos em dois tipos, masculinos e
femininos. Longe de ser uma divisão natural, pois evidente nas representações que possuímos das marcações
anatômicas (genitálias lidas como masculinas ou femininas), este modelo elege traços que conduzem na formação de subjetividades e de condutas bem delineadas.
Do paradigma anterior, acima esboçado, o paradigma
da diferença sexual dele manteve a hierarquia entre o
masculino e o feminino e atribuiu a estes essências irredutíveis, impossibilitando, desta forma a transformação de mulheres em homens, afastando-se da “Teoria
dos humores” apontada por Laqueur.
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No comentário a seguir, Birman aponta como o
paradigma do sexo único foi dando lugar ao da diferença sexual a partir do século XVIII:
A constituição de um discurso sobre a diferença sexual é
um acontecimento bastante recente na história do Ocidente, não obstante a naturalização daquele discurso.
Com efeito, apenas no final do século XVIII e no início
do século XIX teria se formado um discurso sistemático
sobre esta diferença, pois até então os sexos eram concebidos de maneira hierárquica, sendo sempre regulados
pelo modelo masculino. Este era figurado de maneira
indiscutível como o sexo perfeito. Foi este último modelo que prevaleceu, como referência e paradigma, na
tradição ocidental desde a Antiguidade. Deslocamo-nos,
portanto, de um paradigma fundado no sexo único para
outro no qual existiriam dois sexos, distintos e bem diferenciados (BIRMAN, 2001, p. 33).

Havia somente um sexo, o masculino. A mulher
era uma representante inferior deste sexo rei. Costa
(1995) também chama atenção para essa mudança de
paradigma. Para ele, entre os séculos XVIII e XIX formou-se esse elemento que hoje é fundamental para nossa compreensão de sexualidade: a crença na diferença
dos sexos, a ideia de que somos originalmente divididos
em dois sexos. De acordo com o autor, havia uma distinção de gêneros, mas esta não tinha como suporte uma
distinção de sexos. A entrada em cena desta última no
final do século XVIII colocou em cheque a hierarquia,
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segundo Costa, “galênico-platônica”, que distinguia os
gêneros que tinham como suporte a unicidade sexual.
Costa, assim como Birman, aponta os impasses
da Revolução Francesa e seu modelo de igualdade de
direitos dos cidadãos como o fenômeno que começou
a exigir a ideia da diferença dos sexos. Só assim seria
possível justificar a desigualdade entre homens e mulheres fundamentada numa desigualdade natural. A
partir de então foi necessário “inventar algo que, na natureza, justificasse racionalmente as desigualdades exigidas pela política e pela economia da ordem burguesa”
(COSTA, 1995).
Começamos a visualizar um contexto onde o
sexo aparece separado da anatomia masculina para se
dividir em duas formas distintas. Sendo impossível sustentar a hierarquia entre homens e mulheres pelo paradigma do sexo único no contexto da Revolução Francesa e do imperativo jurídico da igualdade de direitos,
emergiu a necessidade de construção de outro modelo.
O discurso da ciência irá legitimar esse novo contorno
de base biológica. Foucault (1979) explicita como, neste mesmo período, emergiu uma série de discursos que
regularam e delinearam os limites entre os sexos, assim
como a construção da própria noção de sexo que, para
ele, também passa a se configurar de outra forma.
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Para o autor, tanto o sexo masculino quanto o
feminino, tal como os conhecemos hoje, foram produzidos entre os séculos XVIII e XIX pelo dispositivo da
sexualidade, “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas” (FOUCAULT, 1979, p.
244). Esses elementos podem ser ditos ou não ditos. O
que existe é um tipo de jogo que faz com que algumas
posições e funções se modifiquem. Foucault acrescenta
ainda que tal dispositivo é “um tipo de formação que,
em determinado momento histórico, teve como função
principal responder a uma urgência. O dispositivo tem,
portanto, uma função estratégica dominante” (FOUCAULT, 1979, p. 244).
Sendo composto por relações e jogos de poder,
o dispositivo da sexualidade delineia não só os limites
do masculino e do feminino, mas a própria noção de
sexo, “um objeto histórico engendrado pelo dispositivo
da sexualidade” (FOUCAULT, 1979, p. 258). De acordo
com essa perspectiva, os discursos sobre a divisão hierarquizada dos seres humanos em mulheres e homens
são, de fato, efeito e instrumento de poder.
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Ainda como um efeito do dispositivo da sexualidade, Foucault (1984) nos informa que o termo “sexualidade” e todas as suas implicações surgiram também
no século XIX atreladas aos discursos disciplinadores,
como uma forma de normatizar os sujeitos e suas práticas. Assim, especialistas como médicos, juristas e pedagogos, debruçavam-se sobre os sujeitos, agora “sujeitos desejantes”, a fim de regular sua conduta. Foucault
(1984) questiona-se o porquê de uma sociedade, em um
determinado momento ficar tão preocupada com o sexo
do sujeito a ponto de relacionar a própria “verdade” do
seu ser a esta esfera. Para ele, em nenhum outro momento da história ocidental se falou tanto sobre sexo, de
forma que todos os discursos buscavam insistentemente controlar, regular e coagir as condutas dos sujeitos,
formando assim condições destes mesmos realizarem
uma autorregulação, por exemplo, através das práticas
da confissão:
Gostaria, inicialmente, de me deter na noção tão cotidiana e tão recente da “sexualidade”: tomar distanciamento
em relação a ela, contornar sua evidência familiar, analisar o contexto teórico e prático ao qual ela é associada.
O próprio termo “sexualidade” surgiu tardiamente, no
início do século XIX. [...] O uso da palavra foi estabelecido em relação a outros fenômenos: o desenvolvimento de
campos de conhecimento diversos (que cobriam tanto os
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mecanismos biológicos da reprodução como as variantes
individuais ou sociais do comportamento); a instauração
de um conjunto de regras e de normas em parte tradicionais e em parte novas, e que se apoiam em instituições
religiosas, judiciárias, pedagógicas e médicas; como também as mudanças no modo pelo qual os indivíduos são
levados a dar sentido e valor à sua conduta, seus deveres,
prazeres, sentimentos, sensações e sonhos. Em suma,
tratava-se de ver de que maneira, nas sociedades ocidentais modernas, constitui-se uma experiência tal, que
os indivíduos são levados a reconhecer-se como sujeitos
de uma “sexualidade” que abre para campos de conhecimentos bastante diversos, e que se articula num sistema
de regras e coerções (FOUCAULT, 1984, p.9-10).

Dando continuidade a esta ideia, na introdução
que fez do diário de uma hermafrodita21 do século XIX,
Herculine Barbin, Foucault (1982) afirma que a noção
de um “sexo verdadeiro” é uma exigência de sociedades
ocidentais modernas e que durante muito tempo tais
exigências não eram sequer cogitadas. A partir desse
período, tudo que ameaçasse a ordem estabelecida passou a ser considerado um erro, no caso a ordem estabe21 Hermafrodita é uma categoria amplamente difundida ao longo dos
séculos para classificar pessoas com genitálias ambígua, termo que recebe larga influência da mitologia grega. Atualmente, os próprios sujeitos
assim denominados, bem como estudiosos de variadas áreas, passaram a
utilizar a denominação intersexuais, entendendo que não há uma única
constituição corporal e identitária da intersexualidade.
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lecida seria aquela assentada na continuidade entre o
sexo e o gênero da pessoa, tornado inadmissível alguém
ambíguo fisicamente. Assim, hermafroditas passaram
de seres venerados e admirados a monstros, a anormais
que, se não escolhessem seu “verdadeiro sexo” não seriam reconhecidos como indivíduos. Neste sentido, é
no sexo que se procuram as verdades mais secretas e
profundas do indivíduo. Enfim, a identidade de ordem
sexual passa a ter notável centralidade do século XIX
em diante. “É pelo sexo fixado que todos devem passar
para ter acesso à sua própria inteligibilidade” (FOUCAULT, 1998, p. 146).
Para Bourdieu (2005), a diferença sexual apresenta-se imersa em um conjunto mais amplo de oposições que organizam o cosmos, a saber: alto/baixo,
em cima/em baixo, na frente/atrás, direita/esquerda,
reto/curvo, seco/úmido, duro/mole, temperado/insosso, claro/escuro, fora (público)/dentro (privado) etc. O
autor mostra que essas divisões dicotômicas, ao estar
registradas como diferenças da natureza, não passam
de inscrições que naturalizam a organização das coisas.
Para ele, a divisão socialmente construída entre os sexos aparece como natural e evidente, adquirindo, assim,
um reconhecimento de legitimação. Seria por não percebermos os mecanismos profundos aí envolvidos que
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imputamos “todos os efeitos simbólicos de legitimação
a fatores que decorrem da ordem da representação mais
ou menos consciente e intencional” (BOURDIEU, 2005,
p.18). Sobre isso, o autor afirma:
A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo
masculino e o corpo feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista
como justificativa natural da diferença socialmente construída entre os gêneros [...] (BOURDIEU, 2005, p. 20).
A definição social dos órgãos sexuais, longe de ser um simples registro de propriedades naturais, diretamente expostas à percepção, é produto de uma construção efetuada à
custa de uma série de escolhas orientadas, ou melhor, através da acentuação de certas diferenças, ou do obscurecimento de certas semelhanças (BOURDIEU, 2005, p. 23).

Bourdieu ajuda na compreensão mais ampla
do paradigma da diferença sexual, situando-a em meio
a outras divisões dicotômicas. Essa divisão é legitimada pela diferença anatômica, percebida como restrita a
duas formas. Longe de ser uma divisão natural, percebemos que a diferença dicotômica entre os sexos passa
por um processo de naturalização, assentado em relações arbitrárias e, muitas vezes, inquestionáveis.
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Dentro do paradigma da diferença sexual, muitos estudos foram produzidos a fim de dar conta da relação entre sexo/gênero, de forma que não problematizaram a variável binária homem/mulher. Porém, é
possível apontar uma distinção entre o paradigma da
diferença sexual e a perspectiva de estudos que surgiu
no século XX sobre papéis sexuais, que, de acordo com
Grossi e Miguel (1990), foram introduzidos com os trabalhos da Escola de Cultura e Personalidade, em especial pelo estudo da antropóloga Margareth Mead, Sexo
e temperamento, publicado em 1935. Essa autora criou
o termo “papéis sexuais” na tentativa de fazer estudos
comparativos entre as culturas, para mostrar que os
papéis masculinos e femininos variam de determinada
organização cultural para outra.
De acordo com Lima e Costa (1994), a concepção de papéis sexuais aponta um avanço com relação
ao paradigma da diferença sexual, pois, neste, homens
e mulheres, possuiriam essências intrínsecas e estanques, enquanto que na outra abordagem as diferenças
eram analisadas como posições sociais, resultados de
construções sociais. No entanto, segundo Grossi e Miguel, este campo de estudos acabou se impregnando de
uma visão que tendia a naturalizar a condição feminina
e, por conseguinte, a masculina, por mais que mostrasse
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algumas variações de contexto para contexto, sendo necessária a construção de um novo conceito, a saber, o de
gênero. Ou seja, tanto a concepção da diferença sexual
como a de papéis sexuais, resguardando suas peculiaridades, é guiada por uma visão dicotômica com relação
aos sexos/gêneros, visto que concebem a existência de
somente homens e mulheres.
Indo um pouco mais adiante, houve um deslocamento teórico com a introdução do conceito de gênero, que
passou a circular amplamente no Brasil por influência, em
especial, do texto de Joan Scott, Gênero: uma categoria útil
para a análise histórica (1990), publicado pela primeira vez
em 1988 nos Estados Unidos. Nessa linha de análise, outro
trabalho importante, foi o de Gayle Rubin, Tráfico das mulheres de 1975, porém poucas pessoas tinham acesso a ele,
visto que não foi traduzido para o português.
O conceito de gênero era proposto como forma de
desnaturalizar, de maneira mais radical, as noções masculino e feminino. De acordo com Scott (1990), até este momento os estudos, centralmente os historiográficos, se restringiam à história das mulheres, pois buscava reconstruir
os dados inserindo as mulheres não somente como objetos
da história, mas como sujeitos que a produzem. A esta tendência, a autora faz algumas críticas por acreditar que a
mudança deve ser com relação à forma com que o saber é
83

produzido, propondo, portanto, uma mudança epistemológica.
Ainda de acordo com Scott, o recurso ao conceito
de gênero para as análises seria também uma busca por
legitimidade dentro das Ciências Sociais, como se o reconhecimento dele fornecesse uma ideia de neutralidade,
afastando-se, desta forma, da temida subjetividade para se
tornar estudos com status de ciência:
Na sua utilização recente mais simples, “gênero” é sinônimo de “mulheres”. Os livros e artigos de todos os
tipos que tinham como assunto a história das mulheres
substituíram, nos últimos anos, nos seus títulos, o termo
“mulheres” por “gênero”. Em certos casos, mesmo se esta
utilização se refere vagamente a certos conceitos, ela visa
de fato fazer reconhecer este campo de pesquisas. Nestas circunstâncias, o uso do termo “gênero” visa indicar a
erudição e a seriedade de um trabalho, pois “gênero” tem
uma conotação mais objetiva e neutra do que “mulheres”.
O “gênero” parece se integrar na terminologia científica das ciências sociais e, então, se dissociar da política
(pretensamente ruidosa) do feminismo. Nesta utilização,
o termo “gênero” não implica necessariamente uma tomada de posição sobre a desigualdade ou o poder, ainda
mais que ele não designa a parte lesada (e até o presente,
invisível). Enquanto que o termo “história das mulheres”
revela sua posição política afirmando (contrariamente
às práticas habituais) que as mulheres são sujeitos históricos válidos, o “gênero” é um aspecto que se poderia
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chamar de busca de uma legitimidade institucional para
os estudos feministas, nos anos 80 (SCOTT, 1990, p. 43).

Num primeiro momento, Scott flagra uma falha
da tomada do conceito de gênero, afirmando tratar-se
de uma estratégia por reconhecimento legítimo, porém,
relegando análises que levam em consideração relações
de poder e de desigualdade. Complementa mostrando
outro viés, o de que o gênero deve ser encarado como
uma categoria relacional:
“Gênero” tanto é substituto para mulheres, como é igualmente utilizado para sugerir que a informação sobre o
assunto “mulheres” é necessariamente informação sobre
os homens, que um implica o estudo do outro. Esta utilização insiste sobre o fato de que o mundo das mulheres
faz parte do mundo dos homens, que ele é criado em e
por este mundo. Este uso rejeita a validade interpretativa da ideia de esferas separadas e sustenta que estudar
as mulheres de maneira isolada perpetua o mito de que
uma esfera, a experiência de um sexo, tenha muito pouco, ou nada, a ver com o outro sexo. Além disso, o gênero
é igualmente utilizado para designar as relações sociais
entre os sexos. Seu uso rejeita explicitamente explicações
biológicas como aquelas que encontram um denominador comum, para diversas formas de subordinação, no
fato de que as mulheres têm as crianças e os homens têm
uma força muscular superior. O gênero torna-se, antes,
uma maneira de indicar “construções sociais” – a criação
inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados
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aos homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às
origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. O gênero é, segundo esta
definição, uma categoria social imposta sobre um corpo
sexuado. Com a proliferação dos estudos dos sexos e da
sexualidade, o gênero tornou-se uma palavra particularmente útil, pois ele oferece um meio de distinguir a prática sexual dos papéis sexuais consignados às mulheres
e aos homens. Ainda que os pesquisadores reconheçam
a relação entre o sexo e (o que os sociólogos da família
chamaram) os “papéis sexuais”, estes pesquisadores não
traçam entre os dois uma ligação simples ou direta. O uso
de “gênero” põe a ênfase sobre todo um sistema de relações que pode incluir o sexo, mas ele não é diretamente
determinado pelo sexo, nem determina diretamente a sexualidade. (SCOTT, 1990, p. 40, grifos meu).

Neste trecho, Scott expõe o conteúdo do conceito de gênero, tal como vinha sendo utilizado no momento, primeiro como sendo uma maneira de indicar construções sociais no que se refere aos papéis tidos como
adequados aos homens e às mulheres (perceber a dualidade masculino/feminino presente nesta afirmação),
depois como uma definição útil, pois separa a prática
sexual do “sexo” dando vazão para pensarmos num sistema de relações longe de proposições de causa e efeito.
Sendo então o gênero uma categoria histórica,
um instrumento metodológico e uma categoria social,
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ou seja, representações – como afirma Saffioti22 ao fazer
uma leitura do trabalho de Scott – este conceito abre espaços, se bem utilizado, para pensarmos na existência de
experiencias que fogem do eixo normatizador da heterossexualidade, masculino/feminino, já que supostamente
não é mais sinônimo de mulheres, assim como propõe
pensar em termos de um sistema de relações que não implique na continuidade entre sexo/gênero/desejo/prática sexual. Desta forma, percebemos que o paradigma
da diferença sexual, pouco a pouco, foi deixando de ser
hegemônico, apesar de ainda influente em algumas concepções teóricas, nos pensamentos e práticas cotidianas.
1.3 Multiplicidade sexual
As transformações ocorridas em fins do século XX inserem no cenário social questões referentes às
identidades de gênero, tendo como motor para este fenômeno, dentre outras coisas, as questões trazidas pelos
movimentos sociais, como o feminismo e o movimento LGBT. Desde então, assistimos a uma efervescente
aparição de sujeitos que destoam do padrão heteronormativo vigente, que pressupõe a existência de somente
22 SAFFIOTI, Heleieth I. B. Influências do pós-modernismo nas
teorias feministas. s/d (mimeo).
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duas posições nas relações de gêneros.
Como um expoente de contestação da heterossexualidade compulsória, as travestis, juntamente com
outras experiências de gênero (gays, lésbicas, transexuais, intersexuais) vem nos mostrar, com mais evidência, que os corpos, entendidos aqui no sentido biológico, não produzem performances de gênero, ou seja,
não existe nenhum mecanismo que limite estas performances ao número de dois, tal como os corpos genitais
(a até mesmo aqui existe uma grande variedade, como
mostram alguns estudos sobre intersexualidade, MACHADO, 2005; PINO, 2007). Isso reafirma o mais importante preceito dos estudos de gênero, que enfatiza
o caráter de construção dos gêneros, ou seja, que estes
são frutos de processos histórico-culturais.
Desestabilizando ainda mais o paradigma da
diferença sexual, a entrada em cena de sujeitos que borram as fronteiras entre o masculino e o feminino na década de 1970 é um marco neste processo. A construção
de discursos contestadores da matriz da heterossexualidade em nosso país se iniciou mesmo antes da formação
de movimentos homossexuais organizados. Perlongher
(1987) nos informa que o gay como personagem social
e político surgiu por volta do ano de 1974, inserido em
outras atividades que não a organização política sexual,
88

tal como é configurada nos dias de hoje:
Foi um questionamento dos valores burgueses, um cansaço do convencional. O pessoal procurou atividades alternativas: artesanato, artes. Isso foi antes de que aparecesse o movimento gay propriamente dito. Na verdade,
estava tudo misturado, o movimento era contestatório, o
gay pegava carona. O importante era que na época quem
dava as diretrizes no mundo gay da classe média era a
vanguarda teatral, mais intelectualizada. Eles acabariam
impondo o padrão gay/gay (PERLONGHER, 1987, p.82).

Certo que este movimento, que podemos chamar de micropolítico, como diz o autor, era elitista e
questionava a heterossexualidade, mas, também, valores burgueses em geral. Serve, entretanto, para mostrar
o panorama desta série de mudanças que ocorriam no
período, o qual João Silvério Trevisan chama de desbunde ou desbum guei:
Ainda que a contragosto, a cruel ditadura brasileira instaurada em 1964 imprimiu um impulso peculiar em certas áreas da vida nacional, nos anos 70. A urgência de
uma modernização em ambiente avesso à prática política
democrática talvez tenha favorecido, entre os jovens, o
surgimento de movimentos de liberalização nem sempre alinhados com orientações ideológicas precisas. Daí
porque as palavras-chaves do período foi “desbunde” ou
“desbum”. Alguém desbundava justamente quando man89

dava às favas – sob aparência frequente de irresponsabilidade – os compromissos com a direita e a esquerda
militarizadas da época, para mergulhar numa liberação
individual, baseada na solidariedade não-partidária e
muitas vezes associada ao consumo de drogas e à homossexualidade (TREVISAN, 2002, p. 284).

O autor monta o quadro político da década de
1970 e afirma que foi justamente o momento de forte
repressão instaurado pela ditadura militar que proporcionou as mais diversas formas de tentativa de liberalização, sendo a homossexualidade uma destas.
Foucault, a respeito das possibilidades de contestação em sociedades repressivas afirma:
A questão importante, me parece, não é de saber se uma
cultura isenta de restrições é possível ou mesmo desejável, mas se o sistema de repressões no interior do qual
uma sociedade funciona deixa os indivíduos livres para
transformar esse sistema. Haverá sempre repressões
que serão intoleráveis a certos membros da sociedade. O
necrófilo acha intolerável que o acesso aos túmulos lhe
seja proibido. Mas um sistema de repressões apenas se
torna verdadeiramente intolerável quando os indivíduos
que são submissos a esse sistema não têm mais os meios
para modificá-lo. Isto pode acontecer quando o sistema
se torna intangível, seja quando se o considera como um
imperativo moral ou religioso ou consequência necessária da ciência médica [...]. Não há dúvida que uma socie90

dade sem restrições é inconcebível. Mas eu apenas posso
repetir, e dizer que essas restrições devem ser suportadas
pelos que ao menos têm a possibilidade de as modificar
(FOUCAULT, 2007, n.p.)23.

O autor, que não está preocupado com a possibilidade de existência de uma sociedade sem restrições,
centra sua atenção nas formas que os indivíduos possuem de transformar o sistema estando inseridos dentro mesmo deste. Nenhuma restrição é tão forte que não
haja a possibilidade de contestação. Foi o que aconteceu
no Brasil no período da ditadura militar, quando as pessoas se impulsionaram numa onda de contestação.
Trevisan afirma que este desbunde da década
de 1970 ocorreu, principalmente, nas áreas da música
e do teatro. Caetano Veloso, Gilberto Gil e Ney Matogrosso, na opinião do autor, teriam sido os artistas que
transformaram esta questão em arte sonora, juntamente com o grupo teatral Dzi Croquetes, que buscavam
“embaralhar os padrões de gênero masculino e feminino”. Segundo Trevisan, este grupo teatral colocou nos
palcos brasileiros uma ambiguidade até então inédita,
influenciados pelo espírito dos gender fuckers ameri23 FOUCAULT, Michel. Escolha sexual, ato sexual. Disponível em:
<http://www.unb.br/fe/tef/filoesco/foucault/escolhato.html>. Consulta
feita em 21/02/2007.
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canos (rompe-gêneros, bichas de São Francisco que
misturavam signos femininos e masculinos ao mesmo
tempo como, por exemplo, usar sutiã, maquiagem, salto
com meias de futebol, peito cabeludo e barba) que tinha
como “intenção explícita borrar as fronteiras entre os
gêneros masculino e feminino socialmente construídos;
com isto, queriam evidenciar como essa divisão tão rigorosamente organizada é um fenômeno cultural (portanto, arbitrário e mutável) inteiramente alheio ao sexo
do homem e da mulher” (TREVISAN, 2002, p. 288).
Acompanhando esta efervescência cultural, começaram a surgir também bares e boates voltados para
o público homossexual. As organizações políticas não
tardaram em acompanhar toda esta movimentação.
Apareceram de forma estruturada por volta do início da
década de 1980, como já foi falado, com o grupo paulista “SOMOS de Afirmação Homossexual”, para daí se
espalhar em todos os cantos do país.
Estes grupos, a princípio (e ainda hoje, segundo
reclamações de algumas travestis obtidas ao longo da pesquisa), eram por demais contrafeitos à presença de travestis, considerando-a degradante. Comenta Perlongher:
Nos seus primórdios, os grupos gays brasileiros orientaram a diferenciar-se dos travestis, libertando-se da imagem degradada e folclórica do homossexual efeminado,
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festejado só no Carnaval. Este enunciado parece fazer
parte do arcabouço ideológico do movimento; porém, o
ingresso de travesti e bichas “pintosas” foi estimulado,
sem muitos resultados: a participação de travestis, quando aconteceu, foi minoritária e geralmente passageira
(PERLONGHER, 1987, p. 91).

Este arcabouço ideológico faz referência ao
que Peter Fry (1982) analisa ao marcar a passagem do
modelo hierárquico para o modelo igualitário. O autor,
que discorre sobre sistemas de representações, percebe
que no Brasil esta passagem ocorreu em fins da década de 1960, quando os “machos” (tidos como aqueles
biologicamente homens) que mantinham relações entre si deixaram de ser encarados e de se auto representarem em termos de “homem” e “bicha”24 e passaram
a ser tidos como “entendidos”. Este personagem teria
mais flexibilidade no que diz respeito ao seu papel de
gênero, ou seja, mesmo se relacionando sexualmente
com outro homem, desempenhando a “atividade” ou
a “passividade”, passaria a ser interpretado enquanto
“homossexual” ou “entendido”. Porém, um esquema
classificatório não exclui o outro, podendo perfeitamente conviver, ainda mais em uma sociedade como a brasileira, na qual o sistema classificatório e definidor dos
24 Relação hierárquica, que toma o primeiro como o que penetra, portanto, “ativo” e o segundo como o penetrado, portanto, “comido”, “passivo”.
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papéis sexuais toma qualquer elemento referido ao eixo
feminino (“passivo”) como degradante.
Analisando o que Perlongher fala juntamente
com a análise de Fry, notamos que o movimento gay
então emergente estava imbuído das concepções do
modelo hierárquico. Mesmo pressupondo que o fato
de homens se relacionarem com homens não implica
numa feminização, estabelece hierarquias e exclui os
que assim se comportam. Este discurso se configura então como hostil, excludente e normatizador. Tal como
o movimento feminista fez – eleger os traços de uma
identidade em comum – este movimento estabelece outra dualidade complicada: heterossexual/homossexual.
Neste sentido, é que em fins dos anos 1990, surgiu a
Teoria Queer, evidenciando as amarras identitárias referentes aos gêneros e às práticas sexuais.
Sobre os avanços com relação à visibilidade da
população LGBT, podemos apontar como um evento
que contribui de forma significativa, a realização das
Paradas do Orgulho Gay. Esse é um evento comemorativo e político de manifestação que ocorre em função do
Dia Mundial do Orgulho Gay (28 de junho) e visa trazer
às ruas (sair do “gueto”, “armário”), ou seja, deixar visível para toda a sociedade, a existência e as reivindicações desses sujeitos.
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Além da luta por reconhecimento de direitos civis, sociais e políticos, existe um notável engajamento
em graves problemas de interesse geral, como o combate ao vírus HIV e à violência, que atinge essa população
de forma drástica. Com relação ao último ponto, estão
sendo criados Centros de Referência LGBT compostos
por equipes multidisciplinares (médicos, assistentes
sociais, advogados, psicólogos) que fornecem apoio às
vítimas tanto de violência física quanto simbólica.
Um avanço notável atingido pelo segmento
LGBT foi a criação, em 2004, do Programa “Brasil sem
homofobia”, que visa “combater a violência e a discriminação contra essa população e promover a cidadania
homossexual” 25. Esse programa foi fruto da articulação
entre o Governo Federal, através da Secretaria Especial
de Direitos Humanos, e a sociedade civil organizada e
conta com 52 ações, divididas nos seguintes tópicos: 1)
Articulação política de Promoção dos Direitos Humanos de Homossexuais; 2) Legislação e justiça; 3) Cooperação internacional; 4) Direito à segurança; 5) Direito
à educação; 6) Direito à saúde; 7) Direito ao trabalho;
8) Direito à cultura; 9) Políticas para a juventude; 10)
Política para as mulheres; 11) Política contra racismo e
homofobia.
25 Brasil sem homofobia: Programa de combate à violência e à discriminação contra GLTB e de promoção da cidadania homossexual.
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Entre as pautas de reivindicações do segmento
LGBT, posso citar a criação de dois Projetos de Lei. O
primeiro é o Projeto de Lei nº 1.151/95 de autoria da
então Deputada Federal Marta Suplicy que disciplina
a parceria civil registrada (PCR) entre pessoas do mesmo sexo, até hoje em tramitação26. O outro Projeto é o
de nº. 5.003/01 de autoria da Deputada Federal Iara
Bernardi, que criminaliza a homofobia. Esse Projeto de
Lei prevê meios práticos de se fazer cumprir o princípio fundamental expressado no Artigo 3º, inciso IV da
Constituição Federal: “Promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, entre elas a
orientação sexual.
A experiência LGBT e seus discursos atuantes
ganham proporções até então inéditas, chegando a ser
pauta de discussões governamentais. Em fins do ano
de 2007, o então Presidente Lula assinou um decreto
convocando a realização da 1ª Conferência Nacional
de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais
(GLBT), com o tema “Direitos Humanos e Políticas Públicas: o caminho para garantir a cidadania de Gays,
26 Mesmo essa Lei não tendo sido aprovada até a presente data, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução Nº 175 de 14/05/2013 que dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão
de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo.
96

Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais”.  O evento ocorreu em maio de 2008, na capital federal. O objetivo da Conferência era propor as diretrizes para a implementação de políticas públicas assim como avaliar
e propor estratégias para fortalecer o Programa Brasil
Sem Homofobia, já comentado no presente trabalho.
Foi nessa mesma Conferência que a sigla do
movimento passou por reformulação, sendo reconhecida até os dias de hoje como LGBT. Até 1992, o mais
comum era o termo Movimento Homossexual Brasileiro – MHB. O termo lésbica é inserido em 1993, no
7º Encontro de Lésbicas e Homossexuais. Em 1995 são
usados os termos gays e lésbicas durante o 8º Encontro
Brasileiro de Gays e Lésbicas. Em 1997 aparece o termo
travesti, quando acontece o 9º Encontro Brasileiro de
Gays, Lésbicas e Travestis. Em 2005, no 12º Encontro
Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros o B de bissexuais é incluído e o T de transgêneros passa a abarcar
travestis e transexuais (FACCHINI & SIMÕES, 2009).
Tentando dar conta dessa efervescência identitária de ordem sexual, alguns estudos foram produzidos. Dando um passo à frente de uma ideia que pressupõe que os sujeitos se tornem necessariamente homens
ou mulheres, Butler (2003) marca com ênfase que os
elementos sexo, gênero, desejo e prática sexual não de97

correm um do outro, resultando em inúmeras possibilidades de existência enquanto seres gendrados:
A heterossexualização do desejo requer e institui a produção de oposições discriminadas e assimétricas entre
“feminino” e “masculino”, em que estes são compreendidos como atributos expressivos de “macho” e de “fêmea”.
A matriz cultural por intermédio da qual a identidade de
gênero se torna inteligível exige que certos tipos de “identidade” não possam “existir” – isto é, aquelas em que o
gênero não decorre do sexo e aquelas em que as práticas
do desejo não “decorrem” nem do “sexo” nem do “gênero” (BUTLER, 2003, p. 39).

Devemos atentar para diferenciar a não inteligibilidade de gênero da não possibilidade de análise.
Os gêneros que não mantêm continuidade e coerência entre sexo/gênero/desejo/prática sexual não são
socialmente inteligíveis, mas não podemos, enquanto
estudiosas/os de gênero, ficar presos nestes limites. O
limite conceitual exclui da teoria, como efeito e causa
da exclusão social, certos atores sociais, legitimando determinadas identidades, práticas e expressões de desejo
em detrimento de outras.
Em fins da década de 1970 e início de 1980, no
próprio seio dos estudos de gênero e feministas, surgiram algumas críticas por considerar que havia uma cen98

tralidade nas análises empreendidas. De acordo com
Louro (2002), estes questionamentos dentro dos estudos
de gênero surgiram devido ao seu próprio espírito de autoquestionamento, que permite críticas e uma constante
renovação dos conceitos. Segundo a autora, a principal
crítica foi direcionada para as teorizações iniciais do feminismo, pois estas se referiam somente às mulheres
brancas, de classes médias e heterossexuais (acrescento
ocidentais e do meio urbano). Nas palavras de Louro:
Várias estudiosas apontaram para o fato de que a experiência, as histórias e as reivindicações das mulheres não
brancas e das mulheres lésbicas não foram consideradas
nessa elaboração teórica ou foram esquecidas nos estudos empíricos. Nesse sentido, para muitos, o conceito de
gênero também sofreria essas limitações, uma vez que
parecia reforçar um dualismo homem/mulher, no qual a
heterossexualidade é tomada como dada, como um fato
“natural”. Contrapondo-se a essa posição, outras estudiosas e estudiosos afirmam que o conceito de gênero,
tomado em sua radicalidade, deveria permitir a desconstrução da oposição binária masculino/feminino (LOURO, 2002, p. 16).

Esta crítica aos estudos de gênero e ao próprio
conceito que Louro destaca na citação acima é bastante
pertinente na medida em que, ao perceberem somente
o dualismo homem/mulher, masculino/feminino, esta99

riam invariavelmente deslegitimando outros papéis e
práticas, isso não só ao nível de relações sociais, mas
também ao nível das próprias análises que poderiam ter
sido feitas.
Mais radical é a crítica feita por Grossi e Miguel:
A constituição da identidade de gênero se dá também
pelo contraste permanente entre várias formas do feminino ou do masculino, porque ao se trabalhar com a categoria gênero se coloca em questão a ideia de que haveria
apenas um masculino e um feminino. Esta era uma concepção central no pensamento feminista que via todas
as mulheres e todos os homens como se fossem um só
(GROSSI; MIGUEL, 1996, p. 4, grifos meu).

As autoras não negam, porém, que esta foi uma
etapa necessária para que pudessem se consolidar os
estudos sobre a mulher nas Ciências Sociais e reclamam
que para superar isso seria necessário perceber o feminino e o masculino enquanto formas mutáveis e flexíveis que estão subordinadas à questão relacional. Mesmo fazendo essa importante ressalva, as autoras ainda
estão dentro da dualidade masculino/feminino, quando
o que aqui estou chamando a atenção é para o fato de
descentralizar esses polos nas análises.
Absorvendo estas críticas é que muitos/as estudiosos/as vêm trabalhando atualmente em várias dire100

ções. Alguns trabalhos sobre masculinidades surgiram,
analisando, entre outras coisas, o que chamam de “crise
masculina” ou “crise do macho”, como aponta Marcelo
Silva Ramos (2000). Esses estudos que questionam as
concepções de masculinidade hegemônica surgiram na
década de 1980 nos EUA, tomando como base as mudanças nas atribuições de gênero tradicionais. Em suas
palavras:
Impulsionado por essa literatura relativamente recente
(de autores brasileiros) sobre homens, comecei a pensar
“o masculino” como objeto central de minhas reflexões
no campo dos estudos de gênero, procurando refletir
sobre um movimento que, segundo alguns estudiosos,
estaria possibilitando que os homens se diferenciassem
do padrão de masculinidade socialmente estabelecido: “o
desaparecimento do modelo de homem produzido pela
sociedade patriarcal” (RAMOS, 2000, p. 44).

Ramos aponta para um descentramento nos
estudos de gênero tal como eles vinham sendo feitos,
focalizados na feminilidade. Desta forma, ele reflete sobre como o papel tradicionalmente desempenhado por
homens vem se modificando como uma espécie de reflexo das mudanças empreendidas pelas mulheres a partir
de suas reivindicações, ou melhor, como “um movimento de reação a uma ‘nova mulher’”. Porém, mesmo isso
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acontecendo, muitos estudos ainda continuavam e continuam fortalecendo a matriz heterossexual ao fazerem
referência a outros gêneros como: gêneros excêntricos,
gêneros da margem, gêneros desviantes.
Cabem, então, as perguntas, a saber: até que
ponto o paradigma da diferença sexual, atrelado que
está à matriz da heterossexualidade, ainda vigora em
nossas representações de sexo/gênero? O viver na fronteira, na ambiguidade pode ser considerado uma fuga
da dicotomia masculino/feminino? Ao falar em fronteira, estamos admitindo a existência de um polo que
demarque este entre-espaço? É inquestionável que hoje
assistimos a uma maior flexibilidade das fronteiras de
sexo/gênero. Baseado nisso, seria correto afirmar que
essas mudanças significam uma derrubada do paradigma da diferença sexual ou que pelo menos caminha
para isso?
1.4 Indiferença sexual
Freud, no século XIX, afirmava que a anatomia
era destino. Posteriormente, Baudrillard (1991) afirmou
que somente a sedução opõe-se a esse destino. Para ele,
a sedução viria a romper com a sexualização distintiva
dos corpos, pois tem o poder de reverter todos os sig-
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nos. De acordo com sua visão, vivemos no domínio da
aparência. Assim sendo, o feminino e o masculino não
fugiriam à regra. Essas duas formas colocariam em cheque a crença de que existe uma profundidade, uma verdade nesses seres, já que cada configuração se sustenta
por signos que os possibilitariam uma coerência ou não.
A afirmação “A feminidade como princípio de
incerteza” feita por Baudrillard (1991, p. 9) denuncia a
incerteza dos polos sexuais. A feminidade não possui
um lugar, uma base. Ela flui. Cremos que quando mulheres a encenam, ela é digna de legitimidade, de autenticidade, ao passo que se um homem o fizer, este estaria
burlando a ordem “natural” das coisas. Baudrillard está
aí para nos apontar que, por si, o princípio já é incerto,
tornando-se mais ainda quando há uma “representação
da feminidade” feita por travestis.
De acordo com esta perspectiva, na travesti não
há sexo. Para que este exista, os signos deveriam reduplicá-lo. Ao se separar do sexo, os signos que a travesti
manipula caminham em outra direção. As travestis jogam com os signos. Elas jogam com a noção de sexo e
com a ideia de coerência. Elas seduzem os signos.
Paródia do feminino. Paródia de sexo na supersignificação do sexo? Não, afirma Baudrillard. Trata-se
menos de adição do que de anulação de sexos. A travesti
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aparece contra uma feminilidade autêntica, contra uma
base segura onde repousaria, contra o que entendemos
como sexo biológico.
Em outro trabalho, Baudrillard (1990) usa travesti não somente para os sujeitos que a encerram, mas
como metáfora para jogo. Desta forma, o “regime do
travesti” seria uma estratégia de “exorcismo do corpo
pelos signos do sexo, do exorcismo do desejo pelo exagero de sua encenação” (BAUDRILLARD, 1990, p. 30).
Tendo se tornado a base de nossos comportamentos, tal
regime está presente na nossa busca pela identidade e
pela diferença. Ao viverem dos “signos carnívoros da
sexualidade”, travestis e transexuais, espécies de “prótese mística” e de “máquina artificial”, se livram do sexo
e da estética.
Esses sujeitos, ao encenarem uma “indiferença
irônica”, realizam uma prática de existência na qual o
visual impera. “Já não apela para a lógica da distinção,
já não é um jogo de diferenças, recorre à diferença sem
nela acreditar. É a indiferença. [...] A revolução sexual,
ao liberar todas as virtualidades do desejo, leva à interrogação: ‘Sou um homem ou uma mulher? ’” (BAUDRILLARD, 1990, p. 31).
Passado o momento da “orgia”, “momento explosivo da modernidade, o da liberação em todos os do104

mínios. Liberação política, liberação sexual, liberação
das forças produtivas, liberação das forças destrutivas,
liberação da mulher, da criança, das pulsões inconscientes, liberação da arte” (BAUDRILLARD, 1990,, p. 9), se
afrouxaram as referências dos sexos/gêneros masculinos/femininos. Desta forma, os sujeitos da “pós-orgia”
deslizam entre ambos sem fixar-se em nenhum deles. E
se os usam como guia, é para desvirtuá-los. Para Baudrillard, todos nos tornamos transexuais, pois “passada a
orgia, a liberação deixa todo o mundo à procura da identidade genérica e sexual, com cada vez menos respostas
possíveis, por causa da circulação dos signos e da multiplicidade dos prazeres” (BAUDRILLARD, 1990, p. 26).
O corpo sexuado está entregue hoje a uma espécie de destino artificial. Esse destino artificial é a transexualidade.
Transexual não no sentido anatômico, mas no sentido
mais geral de travestido, de jogo de comutação dos signos do sexo, e, por oposição ao jogo anterior da diferença
sexual, de jogo da indiferença sexual, indiferenciação dos
pólos sexuais e indiferença ao sexo como gozo. O sexual
tem por objetivo o gozo (é o leimotiv da liberação), o transexual tem por objetivo o artifício, seja ele o de mudar de
sexo ou o jogo dos signos vestimentares, morfológicos,
gestuais, característicos dos travestis. Seja como for, operação cirúrgica ou semi-úrgica, signo ou órgão, trata-se
de próteses e, hoje, em que o destino do corpo é tornar-se
prótese, é lógico que o modelo da sexualidade se torne a
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transexualidade, e que esta se torne em toda parte o espaço da sedução. Somos todos transexuais. Assim como
somos mutantes biológicos em potência, somos transexuais em potência. E não é questão de biologia. Somos todos simbolicamente transexuais (BAUDRILLARD, 1990,
p. 27-28).

O destino anatômico do qual falava Freud está
fadado a um destino artificial, que é representado, para
Baudrillard, pela figura da transexual. O destino provável dos corpos é o da prótese. A diferença sexual se
trans-formou na indiferença sexual, a sexualidade na
trans-sexualidade, o gênero no trans-gênero. É assim
que as subjetividades são hoje trans-formadas. Trans...
Trans... Trans... “Há nessa conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser” (DELEUZE;
GUATTARI, 1995, p. 11).
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CAPÍTULO 2
TECNOLOGIA TRANSGÊNERO:
A CONSTRUÇÃO DA PESSOA TRAVESTI 27
Estamos de cheio na ficção científica (Transexual entrevistada por Millot, 1992).
Minha pessoa eu fui fazendo aos poucos. Lourival não existe mais. Hoje eu sou uma travesti
e muito bem apresentada (Travesti Lorena).

Neste capítulo, a intenção é desvendar algumas
lógicas que se imbricam na experiência corporificada28
(MALUF, 2002) das travestis e perceber como os discursos sobre esta experiência se configuram como um lugar
de predileção para elas, postos em prática no ato de verbalização e gestualização de suas formações identitárias.
Nesse sentido, algumas questões podem ser feitas: Quais
são os condicionamentos sociais e culturais que modelam essa corporeidade? Quais as lógicas que atravessam
esses corpos, feminizando-os? Como o corpo se torna um
objeto de investimento individual e social?
27 Tomei essa expressão construção da pessoa travesti emprestada de
Pelúcio (2007), que também pensa o fenômeno da travestilidade a partir
da perspectiva antropológica da noção de Pessoa.
28 A autora prefere usar a expressão “experiência corporificada”
ao invés de “corpo”, pois entende que este só existe enquanto experiência.
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Para tanto, duas vertentes se intercruzam: a
perspectiva dos estudos sobre a noção de pessoa e os
estudos sobre corpo/corporalidade, pois ambas aparecem inseparáveis nos discursos das travestis observadas, ou seja, “é através do corpo e nele que se constrói
uma nova pessoa” (MALUF, 2002, p. 148).
Segundo Maluf, é somente a partir da percepção de que existe um corpo singular, único, delimitado, com fronteiras e margens definidas que emerge a
possibilidade de individuação, de fixação de um “eu”.
Desta forma, a autora propõe pensar no “corpo travesti”
a partir da noção de individualização, pois, para ela, a
individualização do sujeito travesti acontece no sentido
de realização de um desejo próprio e da inscrição desse
desejo em corporalidade. Buscarei compreender como
o sujeito travesti vai se constituindo à medida que esse
desejo é inscrito no corpo.
Para aprofundar a problematização, discutirei
algumas questões, como saber se existe sujeito travesti
sem a construção de uma corporalidade no sentido de
“tornar-se outro”, ou seja, sem a feminização do corpo
entendido como masculino, sem transformações corporais que caminhem nessa direção.
O título do capítulo faz referência à utilização
que Teresa de Lauretis (1994) faz do termo de Foucault,
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tecnologia do gênero. Estes autores propõem pensar o
gênero como produto e processo de certo número de
tecnologias ou aparatos biomédicos, levando em consideração os apelos diferenciados de masculinidades e
feminilidades. Aqui pensarei em tais tecnologias a favor das travestis, que operam um movimento que vai
de encontro ao esperado pela normatividade, sem visar,
necessariamente, se enquadrar nos moldes dos gêneros
legítimos, mas a transformação em si.
Nas palavras de Lauretis, as tecnologias do gênero operam na construção do gênero da seguinte maneira:
[...] através de várias tecnologias do gênero (por ex., o cinema) e discursos institucionais (por ex., a teoria) com poder de controlar o campo do significado social e assim produzir, promover e “implantar” representações de gênero.
Mas os termos para uma construção diferente do gênero
também existem, nas margens dos discursos hegemônicos. Propostos de fora do contrato heterossexual, e inscritos em práticas micropolíticas, tais termos podem também
contribuir para a construção do gênero e seus efeitos ocorrem ao nível “local” de resistências, na subjetividade e na
auto-representação (LAURETIS, 1994, p. 228).

Para a autora, assim como o masculino e o feminino são representados (visto que para ela, gêneros
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são representações), outros gêneros também podem se
constituir localizados nas margens dos discursos hegemônicos. A intenção deste capítulo é mostrar quais
e como essas tecnologias de gênero operam na representação/construção das travestis. Passarei, assim, por
algumas tecnologias de gênero, tais como teorias, cinema, discursos biomédicos, bem como pelos próprios
discursos de construções de gênero das travestis, que,
por mais que não sejam socialmente reconhecidas como
legítimas, constituem-se de forma autorizada em suas
vivências.
2.1 A construção da pessoa
Mauss (2003d), em um ensaio que se tornou clássico na antropologia propõem estudar a noção de pessoa,
de “eu”. Para o autor, essa categoria do espírito humano
que acreditamos ser inata e natural não passa de uma
construção que foi sendo elaborada através de séculos, de
modo que ainda hoje se mostra flutuante e imprecisa, necessitando ser constantemente reiterada. Não sendo uma
ideia definida em nossas consciências, pergunta-se como
“acabou por ganhar corpo, matéria, forma, arestas, e isto
até nossos tempos, quando ela finalmente tornou-se clara,
nítida, em nossas civilizações (nas ocidentais recentemen-
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te) e não ainda em todas” (MAUSS, 2003d, p. 370).
Vale ressaltar que Mauss se refere não ao senso do “eu”, mas à noção, ao próprio conceito de pessoa
que foi sendo criado em diversas épocas e contextos. A
intenção no seu ensaio é mostrar “a série das formas
que esse conceito assumiu na vida dos homens, das sociedades, com base em seus direitos, suas religiões, seus
costumes, suas estruturas sociais e suas mentalidades”
(MAUSS, 2003d, p. 371).
Seguindo o pensamento do autor, hoje temos
a noção de pessoa vinculada à consciência, a processos
biológicos, como algo genérico e sempre existente, “A
pessoa é uma substância racional indivisível, individual” (MAUSS, 2003d, p. 393).
Podemos compreender melhor a noção de pessoa apresentada por Mauss à luz de valores característicos da modernidade que, segundo Louis Dumont
(1985), concentrar-se-iam no individualismo, este que
se tornou o valor fundamental das sociedades modernas, entendido como uma configuração que confere
realidade aos indivíduos. A origem do individualismo
moderno, de acordo com Dumont, assim como Mauss
com relação à noção de pessoa, estaria no cristianismo,
ou seja, “as origens dessa ideia estão em nossa herança
clássica judaico-cristã” (DUMONT, 1985, p. 36).
111

Neste detalhado trabalho, Dumont faz uso de
duas perspectivas teóricas a fim de compreender a ideologia moderna do individualismo, a saber: o Individualismo metodológico e o Holístico metodológico. Na primeira perspectiva, “[...] parte-se, como é natural nos
modernos, dos indivíduos humanos, para vê-los, em seguida, em sociedade; por vezes, tenta-se até fazer nascer
a sociedade da interação com os indivíduos” (DUMONT,
1985, p. 12). Já na segunda “[...] parte-se do fato de que o
homem é um ser social e, portanto, considera-se irredutível a toda e qualquer composição o fato global da sociedade – não de “a sociedade” em abstrato, mas de tal ou
tal sociedade concreta, com suas instituições e representações específicas” (DUMONT, 1985, p. 12).
Essas duas perspectivas clássicas nas Ciências
Sociais são contrastadas por Dumont para exemplificar
dois tipos de sociedades diferentes, as sociedades tradicionais e as modernas, pois seu estudo se centra na
análise da organização social indiana e sua forma disposta em castas, na qual predomina valores holísticos
em contraposição às sociedades modernas, onde vigoram valores individualistas. Entretanto, após ser feita essa divisão metodológica, o autor afirma que estas
duas perspectivas se imbricam, na medida em que a origem do individualismo estaria nas sociedades holistas,
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ou seja, haveria uma espécie de transição e continuidade entre essas duas formas de organização classificadas
como tradicional e moderna.
O que podemos apreender do estudo de Dumont
para a compreensão do tema proposto é a ideia de que o
indivíduo nas sociedades ocidentais aparece tanto como
uma amostra da espécie humana – sujeito empírico –,
como um ser independente, autônomo e portador de valores supremos - ser moral. A partir do momento em que
os valores foram se concentrando em torno do indivíduo,
toda uma ideologia que o enaltece foi sendo delineada,
conferindo ao ser individual certa autonomia, assim
como a formação do que Mauss chama de substância racional indivisível em torno da noção de pessoa.
Indo um pouco mais adiante, cabe problematizarmos uma noção subjacente a toda essa discussão
referente à noção de pessoa apontada por Mauss, e de
valores do individualismo mostrados por Dumont com
relação a essa amostra individual da espécie humana, a
saber, a própria noção de humano, que, a meu ver, sustenta todas essas.
Felipe Fernández-Armesto (2007) é um historiador que põem em suspenso a própria noção de humano ao problematizar o conceito de humanidade. Pelo
título do livro, já podemos prever o quanto é instigante
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seu estudo: Então você pensa que é humano? Logo na
introdução, o autor afirma sobre o conceito de humanidade:
Nosso conceito atual é um artifício recente [...]. Os limites atuais do nosso conceito de humanidade não são
óbvios e não são universais. Foram estabelecidos como
produto de uma árdua e prolongada batalha no mundo
ocidental para descobrir um modo de compreender a humanidade que abrangesse comunidades antes excluídas
pelo racismo e pelo etnocentrismo, sem deixar de insistir
numa distinção clara entre seres humanos e não humanos (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2007, p. 14).

Com essa afirmação, Fernández-Armesto inicia
seu questionamento sobre a suposta coerência do nosso
entendimento a respeito do que significa ser humano e
aponta seis principais fontes que coloca em cheque essa
árdua construção:
1) Primatologia: Esta ciência vem acumulando
exemplos de como os humanos são semelhantes a outros
macacos. “É difícil encontrarmos hoje em dia qualquer
capacidade supostamente racional que os primatólogos
não digam que está replicada em outros macacos: uso
da linguagem, fabricação de ferramentas, imaginação
simbólica, autoconsciência – imagine qualquer uma,
sempre haverá macacos não humanos que a exercem”
(FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2007, p. 9-10).
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2) Movimento dos direitos dos animais: Colocam-nos a questão se existe algo que nos dá o direito
a possuirmos privilégios em relação a outros animais.
Segundo o autor, dessa arrogância humana, surge um
sutil preconceito: o especieísmo, ou seja, a ideia de que
a espécie humana seria única e superior, colocada no
topo da escala da vida.
3) Paleoantropologia: Esta ciência coloca em
questão argumentos sobre o status humano dos neandertais, esvaziando, desta forma, os limites tradicionais do gênero Homo. “A intensidade da atual batalha
acadêmica a respeito dos neandertais revela o abismo
da insegurança que alguns humanos sentem diante da
descoberta de que outras espécies podem ser como nós,
com mentes, emoções e capacidades éticas semelhantes” (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2007, p. 11-12).
4) Biologia: Teria alterado a questão filosófica
de que as espécies são tipos naturais, com traços essenciais e universais, mostrando que as espécies possuem
limites vagos e variáveis. “Se tem uma característica
unificadora, não sabemos qual é. Pertencer a uma espécie é pertencer a uma classe, e não revelar uma essência; em certo sentido, é uma condição temporária,
sujeita a revisão, e não um destino eterno e inevitável”
(FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2007, p. 12).
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5) Inteligência artificial: Estimula repensarmos conceitos como consciência, razão, imaginação e
paixões morais, conceitos esses que acreditamos serem
essenciais de nossa condição humana. “[...] a busca da
inteligência artificial propõem a especulação de que outros seres, de nossa própria criação poderiam ter todas
as qualidades que nos tornam humanos” (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2007, p. 12).
6) Pesquisa genética: Em especial o estudo do
genoma humano nos oferece uma maneira de mensurar
os candidatos a membros de nossa espécie e de medir o
quanto temos em comum com outras.
Montando esse quadro, o autor aponta que, para
além da diversidade humana, existe uma fronteira indistinta entre os reinos humano e animal que outrora se
apresentavam como completamente distintos. Respondendo sobre o que diferencia a espécie humana das outras, ironicamente afirma: “É tentador supor que aquilo
que diferencia a nossa espécie das outras é a nossa insistência obsessiva em nos classificarmos à parte do resto
da criação” (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2007, p. 18).
A discussão posta pelo autor é pertinente, pois
possibilita pensarmos o que distingue os humanos de
outras espécies e até mesmo como são criadas hierar116

quias dentro das próprias fronteiras do ser humano,
relegando determinadas existências a patamares inferiores. Com a criação artificial dessas fronteiras percebemos, como o autor afirma, que o ser humano nunca
pareceu ser tão bestial. A ideia de que os humanos são
os únicos seres racionais, intelectuais, espirituais, autoconscientes, criativos, morais ou divinos – virou mais
um artigo de fé, um mito silencioso ao qual, contra todas as evidências, nos apegamos. Entretanto, “precisamos de mitos para tornar nossos dilemas irresolúveis
suportáveis” (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2007, p. 157),
não cabendo tentarmos destruir esse mito, mas se pretendemos continuar acreditando que somos humanos,
devemos tentar viver à sua altura.
Apontando dilemas éticos, Fernández-Armesto
nos ajuda a compreender a construção das fronteiras do
ser humano, situando a noção de humanidade no mesmo patamar de instabilidade em que estão as noções de
pessoa e indivíduo. Portanto, mesmo sendo construções
artificiais e frágeis, se não questionadas, imperam em
nossas sociedades, tomando formas “incorporáveis”. E
é aqui que fazemos seu cruzamento com a construção
da pessoa travesti. No contexto em que nos encontramos, tão bem apontado por Dumont, a partir da modernidade ocidental, conduzidos pelo individualismo
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como valor supremo, os seres humanos possuem certa
autonomia ao se moldarem à sua própria maneira. Só
delineando esse contexto é que podemos compreender
como indivíduos transitam e se configuram a maneira
de darem vazão aos seus anseios.
Desta forma, podemos fazer um paralelo com
a reflexividade apontado por Anthony Giddens (1991),
fenômeno este característico das sociedades modernas,
uma vez que permite aos indivíduos refletirem sobre
suas práticas e, mais do que isso, interferirem nelas, ou
seja:
[...] consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando
assim constitutivamente seu caráter [...]. Mas somente
na era da modernidade a revisão da convenção é radicalizada para se aplicar (em princípio) a todos os aspectos
da vida humana, inclusive à intervenção tecnológica no
mundo material (GIDDENS, 1991, p. 45).

Com essa mobilidade, incrementada com possibilidades tecnológicas, é dado/construído aos/pelos indivíduos certa autonomia para efetuarem modificações
em suas condutas, renovando-as à luz do conhecimento.
Ao questionarem “o eu”, os indivíduos podem construir
seus próprios projetos, sejam eles de auto identidade e/
ou de construção do corpo. Ou melhor, “hoje em dia, o
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eu é para todos um projeto reflexivo – uma interrogação
mais ou menos contínua do passado, do presente e do
futuro” (GIDDENS, 1991, p. 41).
O fenômeno da reflexividade apontado por Giddens (1993) nos permite compreender a sexualidade,
assim como ideias, conceitos e teorias que a penetram
e a reordenam. Dialogando com as ideias de Foucault,
o autor introduz a noção de reflexividade institucional
e explica:
É institucional por ser o elemento estrutural básico da
atividade social nos ambientes modernos. É reflexivo
no sentido de que os termos induzidos para descrever a
vida social habitualmente chegam e transformam – não
como um processo mecânico, nem necessariamente de
uma maneira controlada, mas porque tornam-se parte
das formas de ação adotadas pelos indivíduos ou pelos
grupos (GIDDENS, 1993, p. 39).

Estabelecendo proximidades com Foucault (1979,
1998), Giddens entende que o discurso também se torna
essencial à realidade social a qual retrata. Desde o advento
da modernidade, segundo Foucault, mais precisamente, na
passagem do século XVIII ao XIX, surgiu uma terminologia
específica que formou a noção atual de sexualidade, discursos estes frutos da relação entre “poder-conhecimento”. A
ligação entre o fenômeno da reflexividade e o poder resultaria nessa noção de reflexividade institucional.
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Indo mais adiante, Giddens comenta que existe
uma incorporação reflexiva do conhecimento que proporcionaria mudanças em contextos pessoais e globais.
O termo “incorporação” pode ser entendido em seu sentido literal, pois o que se aplica ao “eu” também se aplica
ao “corpo”, ou melhor, “assim como a sexualidade, o eu,
ele está hoje intensamente impregnado de reflexividade.
O corpo tem sido sempre adornado, acarinhado e, às vezes, na busca de ideais mais elevados, mutilado, debilitado” (GIDDENS, 1993, p. 42). Nessa perspectiva, o corpo
torna-se, cada vez mais, “um portador visível da autoidentidade, estando cada vez mais integrado nas decisões
individuais do estilo de vida” (GIDDENS, 1993, p. 42).
Desta forma, adentramos em discussões referentes ao corpo, à construção de uma corporeidade estritamente relacionada com a construção da pessoa, ou
no dizer de Giddens, da autoidentidade. E a modernidade ocidental é o palco dessa construção, possibilitando
uma intervenção, um controle dos indivíduos em construir seus projetos corporais e identitários. A modernidade fornece todos os instrumentos para tal projeto,
sejam eles ideológicos, como afirmou Dumont ao perceber a centralidade do/no indivíduo, e/ou tecnológicos,
se é que podemos separar essas esferas.
Quando a travesti Lorena afirma: “Minha pes120

soa eu fui fazendo aos poucos. Lourival não existe mais.
Hoje eu sou uma travesti e muito bem apresentada” –
trecho destacado como epígrafe justamente por condensar a ideia central do presente capítulo – ela se refere à construção da pessoa na medida em que produz
modificações no corpo, deixando para trás sua antiga
identidade masculina. A escolha da palavra “pessoa” em
seu discurso nada tem de aleatória, pois como afirma
Giddens (1993), os sujeitos refletem sobre suas práticas.
Outro elemento na fala de Lorena se mostra
rico para as questões aqui levantadas: “Hoje eu sou uma
travesti e muito bem apresentada”. Ela relacionou a palavra “pessoa” ao “bem apresentada”. De acordo com
Mauss (2003d), a origem da palavra pessoa vem do latim persona, que significa máscara, o que poderia se revelar como artificial no projeto de construção da pessoa
travesti, à medida que instaura uma relação dicotômica
entre máscara (“artificial”) e rosto (“natural”).
Nesse sentido, podemos interpretar que “construir uma pessoa” é o mesmo que “usar máscaras”? A
travesti da qual estamos tratando – e essa afirmação
pode ser estendida a muitas outras – retira a máscara
do Lorival e cola a da Lorena em seu lugar. Entretanto,
essa não é uma mudança superficial, é fruto de um árduo trabalho e de uma convicção de que nada é fixo ou
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dado e nem por isso, falso. Pelo contrário, é ao construir
essa nova pessoa à base de feminizações corporais, gestuais e sentimentais, que ela se reconhece como verdadeiramente realizada.
Os elementos citados acima, como apresentação e máscara nos remetem invariavelmente à uma
cena teatral. Sobre o tema, Erving Goffman (1985) usou
metáforas do teatro para descrever cenas cotidianas. O
autor fez uso de princípios que são de caráter dramatúrgico para interpretar a maneira pela qual os indivíduos
apresentam a si mesmo às outras pessoas, os meios que
os indivíduos usam para regular a impressão que formam a seu respeito e as coisas que podem ou não fazer.
Diferenciando o palco teatral da vida real, Goffman faz algumas ressalvas, afirmando que no primeiro
três elementos estão presentes (ator, outros personagens e plateia), ao passo que na segunda, só aparecem
dois (indivíduos e outros presentes):
Presume-se que a vida apresenta coisas reais e, às vezes,
bem ensaiadas. Mais importante, talvez, é o fato de que
no palco um ator se apresenta sob a máscara de um personagem para outros personagens projetados por outros
atores. A plateia constitui um terceiro elemento da correlação, elemento que é essencial e que, entretanto, se a representação fosse real, não estaria lá. Na vida real, os três
elementos ficam reduzidos a dois: o papel que um indiví122

duo desempenha é talhado de acordo com os papéis desempenhados pelos outros presentes e, ainda, esses outros
também constituem a plateia (GOFFMAN, 1985, p. 9).

Ao chamar atenção para a ideia de máscara,
Goffman, assim como Mauss, também ressalta que essa
é uma significação originária da noção de pessoa e conclui disso que as pessoas sempre estão, de alguma forma, representando um papel, entretanto, isso não significa dissimulação. Para ele, recorrendo à Robert Park,
“esta máscara é o nosso mais verdadeiro eu, aquilo que
gostaríamos de ser” (PARK, 1950, p. 250 apud GOFFMAN, 1985, p. 27)
A perspectiva de análise empreendida por Goffman ajuda na compreensão da crença que muitas
travestis possuem de “renascerem” enquanto novas
pessoas ao adquirem novas formas corporais. Ao assumirem novas máscaras, ao se tornarem “bem apresentadas”, as travestis não estão desempenhando falsos
papéis, mas assumindo o que acreditam ter de mais verdadeiro em si.
Nesse sentido, afirmações feitas por algumas
travestis podem ilustrar essa representação que fazem das modificações corporais como o que possuem
de mais autêntico e verdadeiro em si, tal como afirmou
Agrado, personagem travesti do filme Tudo Sobre Mi123

nha Mãe, de Pedro Almodóvar: “Tudo o que tenho de
verdadeiro são meus sentimentos e os litros de silicone
que me pesam toneladas”.
A fala de Karina “eu ‘ralei’ muito”, a seguir,
equivale à de Lorena quando diz que foi se construindo aos poucos. Ambas estão falando de investimentos
corporais conquistados ao longo da vida. A perfeição da
qual estão em busca é a “autenticidade” apontada por
Agrado: “Como eu estava dizendo, custa muito ser autêntica, senhora. E, nessas coisas, não se deve economizar, porque se é mais autêntica quanto mais se parece
com o que sonhou para si”. No entanto, Karina separa perfeição de realização. Ao falar que não é perfeita,
mas realizada, coloca a perfeição no nível da idealização
e realização no nível do que foi conquistado, de coisas
que já fez e que a completaram, como os litros de silicone nos seios, quadris e coxas e os longos fios de cabelos
possibilitados pelo megahair, técnica capilar de alongamento que utiliza cola para unir os fios. É em cada detalhe construído deliberadamente que ela diz mostrar seu
“verdadeiro eu”.
KARINA: Toda a minha vida eu “ralei” muito. Queremos
a perfeição, compreende?
PESQUISADORA: O que é ser perfeita? Você se considera perfeita?
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KARINA: Se eu sou perfeita? (risos) Eu não posso afirmar assim... porque eu ainda quero fazer uns pequenos
retoques. Mas completa eu sou porque o que mais me fazia falta para eu me realizar, eu já fiz. Tá aqui [pega nos
seios, desliza as mãos pelos quadris e coxas]. Esse cabelo
aqui meu bem, ninguém pode dizer que não é meu. Então
eu vou, assim, eu vou me mostrando em cada detalhe .

A palavra realização também aparece na fala de
Samantha: “Hoje eu posso dizer que eu estou realizada
porque eu tinha vontade de botar uma prótese. Se eu
parar por aqui eu já estou satisfeita. Eu não vou te mentir, eu sou realizada”. Essa realização vem da prótese
de silicone nos seios, conquistada em uma viagem feita à São Paulo com esse intuito. Realização e satisfação
são sinônimos em seu discurso, pois esse era seu desejo
prioritário na satisfação pessoal.
A ideia de “autenticidade” brinca com as noções
de natural e artificial, pois o que é entendido como artificial, na fala de Paola, que segue, aparece como natural, portanto desestabilizando a dicotomia natureza/
cultura. Seus cabelos são naturais, mesmo fazendo uso
do megahair e de tintas de cabelo, assim como seus
olhos, azuis devido a lentes de contato e de suas unhas
postiças, material de porcelana ou de fibra fixados sobre a unha, digamos, “original”. E “mesmo o que não é
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natural”, por ser conquistado com “dor e suor”, merece
receber esse status.
PAOLA: Meu cabelo é natural, então isso já causa um diferencial. Eu já tenho esse olho, que também é natural, a
unha é natural. E mesmo o que não é natural, é com suor
e dor que a gente consegue, fofa. É passando por cima de
“chacota” dos outros, é de praga de pai, de mãe, de irmão,
de pastor. Mas é assim que eu sou e não vou mudar, me
violentar por causa de c... nenhum.

Percebemos, que essa reivindicação da natureza, é um recurso utilizado para dar não só legitimidade
aos seus recursos e conquistas, mas “autenticidade”. No
desfecho do seu esforço, é que “ela” surge, é assim que
Paola se faz e chega ao seu “eu”, revelado pela passagem em que afirma que não iria se violentar para agradar aos outros, ou seja, não vai deixar de “ser o que é”,
porque isso iria feri-la e retirar sua autenticidade. Aqui,
podemos estender um comentário feito por Maluf com
relação ao discurso de Agrado para compreendermos a
noção que Paola possui de natureza:
Sua afirmação pública é feita pela exibição de seu corpo
exatamente pelo que ele é: um corpo transformado, fabricado, que
aparece e se afirma como corpo fabricado, não um corpo substantivo, objetificado, mas corporalidade, veículo e sentido da experiên-
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cia. A autenticidade desse corpo, segundo o próprio discurso de
Agrado, sua ‘natureza’, estaria no processo que o fabricou. Ao dizer
que o que tem de mais autêntico é o silicone, Agrado está revelando que o ‘autêntico’ nela é justamente produto de sua criação, da
intervenção de seu desejo, de uma agência própria (MALUF, 2002,
p. 145- 146).

Assim como a personagem Agrado, Paola não
se transforma para ocultar seu “eu verdadeiro”, original
e mostrar um “eu falso”, burlado por recursos artificiais.
O que Paola apresenta como natural é o que ela fabricou. “É assim que eu sou”, afirma trazendo para si uma
natureza fabricada.
2.2 Monstros: corpos trans em suspenso (ser
travesti: ser humano?)
Na discussão travada até aqui referente à noção de pessoa, de eu, de indivíduo autônomo, reflexivo
e capaz de transformar esse próprio “eu” à medida que
modifica seu corpo, assumindo configurações que se
mostram autênticas, mesmo desestabilizando referenciais hegemônicos, algumas dicotomias são postas em
xeque, como natureza/cultura, natural/artificial, corpo/mente, sexo/gênero, humano/não-humano.
Para aprofundar a discussão e compreendermos melhor como o ser travesti se situa em meio a essa
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formação de discursos, me deterei um pouco na problematização da dicotomia humano/não-humano, devido
ao status de não-humanidade que é conferido aos corpos e experiências que fogem da matriz da heterossexualidade. Qualquer experiência que não se encaixa aí
é investida de uma não inteligibilidade, estando, portanto, fora dos limites de compreensão por borrarem as
fronteiras do gênero e perturbarem a linguagem.
Sobre isso Butler (2007) faz questionamentos
interesantíssimos:
Se yo soy de un cierto género? seré todavía considerado como parte de lo humano? Se expandirá lo “humano”
para incluirme a mí en su ámbito? Si deseo de una cierta
manera, seré capaz de vivir? Habrá un lugar para mi vida
y será reconocible para los demás, de los cuales dependo
para mi existencia social? (BUTLER, 2007, p. 15).

Como fica claro, algumas experiências de gênero podem não ser consideradas como parte do humano,
o que põe em xeque o lugar que ocupam enquanto existências possíveis dentro das normas sociais vigentes.
Aqui, a capacidade de viver, portanto, não é a fisiológica (mesmo que em casos extremos, esta chegue a ser
afetada), mas a existência social, o reconhecimento perante os outros, estabelecendo, desta forma, uma estreita relação entre a noção de inteligibilidade de gênero
e humanidade. Ser humano requer morfologias ideais
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que se adequam à normas corporais, normas estas que
governam a ideia de anatomia humana, fortalecendo o
contínuo sexo-gênero-desejo, “[...] el género aparece
como una precondición para producir y sostener una
humanidad” (BUTLER, 2007, p. 27).
Com o objetivo de questionar essas ideias, recorro a algumas imagens que povoam a cultura ocidental, tais como as de monstros ou algo próximo, por
suscitarem uma aparência estranha, causando, assim,
repugnância ao serem diferentes do que é socialmente aceitável e desestabilizarem a ordem das coisas, sem
perder o foco de relacionás-la com a ex-centricidade de
corpos e experiências trans, ou melhor, com suas “experiências corporificadas”. Farei também uma relação
entre essa discussão e o desenvolvimento de processos
tecnológicos, dialogando com teorias contemporâneas
sobre pós-modernidade, hibridismo e teorias de gênero
inspiradas por essas vertentes.
Algumas imagens monstruosas habitam nossa
cultura. Essas imagens são carregadas de significados
que nos indicam o que recebe o status de humanidade e
o que rompe esses limites por estarem fora das categorais de entendimento que possuimos.
Para iniciar nossa reflexão a esse respeito, apresento o significado de monstro contido no Dicionário
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da Língua Portuguesa on-line: “Ser organizado, cuja
conformação se afasta mais ou menos da que é natural
à sua espécie; animal ou objecto de grandeza extraordinária; ente fantástico das lendas mitológicas; pessoa
cruel, desumana, perversa; o que é extremamente feio;
assombro, prodígio” 29 [grifos meu].
A repulsa e o susto causado por figuras monstruosas é resultado do estranhamento, dessa “não naturalidade” com relação à espécie humana, da não aceitação
de formas diferentes do que conferimos ao ser humano.
Esse medo seria causado menos por essa figura ser dotada de crueldade do que pela nossa ojeriza ao diferente. Monstro seria o oposto de humano. Humano não no
sentido de natural, como parece estar implícito no significado acima, mas que está inserido em processos sociais
de humanização, como já foi apresentado na problematização de Fernádez-Armesto. Humano não como algo
naturalmente dado, e sim, como resultado de discursos
que impõem limites, portanto, exclui determinadas existências baseadas, entre outros elementos, na anatomia.
Eliane Robert Moraes (2005) em um interessante artigo sobre anatomia do monstro reflete sobre
essas questões. Ela dá exemplos retirados de tratados
ocidentais de teratologia do que seriam monstros bioló29 Disponível em: http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx.
Acesso em 13.12.2007.
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gicos, como anões, corcundas, cegos, aleijados etc. Junto
a esses, estão os seres imaginários, que seriam criaturas
as quais faltam orgãos, passando, desta forma, a ideia
de que existe uma relação entre formas monstruosas e
imperfeições anatômicas, “[...] as deformidades do corpo humano parecem estar na origem da própria ideia
de monstro” (MORAES, 2005, p. 13). O que confirma
mais uma vez a existência de uma oposição dicotômica
humano/monstro.
A reflexão de Moraes vai ao encontro das afirmações feitas por Fernández-Armesto sobre o que este
chama de “acomodar o monstruoso”. Segundo este autor, na luta pela definição da humanidade, a tentativa
de delinear um corpo definitivamente humano é um dos
pilares: “[...] a humanidade tem uma aparência, figura
ou forma distintas, ou propriedades físicas peculiares
[...] o humano é o que o humano faz, e modos especiais
de vida habitam os grupos a ser membros da comunidade humana” (FERNÁDEZ-ARMESTO, 2007, p. 66-67).
Ele nos fornece um panorama de como, até a
era do Iluminismo, as mentes ocidentais dispunham
as formas de vida. As imagens predominantes no Ocidente eram dispostas na seguinte cadeia: anjos no topo
(próximos de Deus) e as pessoas abaixo deles. Num degrau inferior estariam os animais, agrupados de acordo
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com sua semelhança aos homens. Entre os humanos e
os macacos (animais que mais se aproximam dos homens em termos de aparência) estariam criaturas imaginárias (similitudines hominis), ou seja, homens-feras,
monstros com semelhanças humanas, exemplos de degenerações e bestialidades de várias formas, criaturas
inventadas, como ciápodes (criaturas de uma perna só),
cinocéfalos (homens com cabeça de cão). O autor cita
outros exemplos de seres como os gigantes da Patagônia
homens com estatura superior a dois metros de altura)
e os pigmeus da África (inferiores a um metro de altura) – encontradas por europeus no século XIV. Aponta
também exemplos de “simulacros humanos” que teriam
sido encontrados na Antiguidade e na Idade Média, na
fronteira entre a Império Romano e a Cristandade Latina, como ogros, duendes, vampiros e lobisomens. Desta
forma, afirma:
As criaturas marginais ou anormais sempre tenderam a
se congregar no meio dos mapas e além das margens das
civilizações, ou nos recantos pouco explorados da floresta, do pântano e da montanha, como aqueles que as terras lavradas das culturas urbanas e sedentárias sempre
encerram (FERNÁDEZ-ARMESTO, 2007, p. 68).
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Fernádez-Armesto monta um panorama de
como nossa concepção moderna de humanidade foi
sendo criada. Retirando fatos da História, deixa evidente que as pessoas definem o seu próprio grupo como
humano ao atribuírem níveis de bestialidade aos que
se acham fora do território ocidental. Aos “de fora”, ou
seja, aos estranhos, mesmo que próximos aparentemente dos membros desse seleto grupo “humano”, são
atribuídos singularidades físicas, por sua vez, tornadas
exageradas e distorcidas.
O mencionado autor discorre sobre algumas
interpretações acerca dessas figuras monstruosas no
Ocidente. Menciona Gobineau, um dos fundadores do
racismo “científico”, para quem a monstruosidade é a
alteridade deturpada, “[...] resultado das dificuldades
que os membros de um grupo experimentam ao descrever os outsiders” (FERNÁDEZ-ARMESTO, 2007,
p. 70). Para Santo Agostinho, as degenerações e monstruosidades da natureza realmente existiam e deviam
ser tratadas da mesma forma que outras deformidades humanas, como os dedos a mais, os corcundas, os
anões, os hermafroditas, pois todos seriam produtos de
Deus dignos de serem encarados como os próprios seres humanos, apesar das deformidades físicas. Do século V ao XIII, o pensamento de Santo Agostinho foi o
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que mais influenciou o Ocidente na forma de encarar os
monstros. Isso até entrarem em cena as interpretações
de Albertus Magnus, professor de São Tomás de Aquino, cujas ideias vigoraram no século XIII, a saber, que a
razão repousa em corpos perfeitos e que a monstruosidade era uma marca da besta. As peculiaridades físicas
outrora aceitáveis entre os grupos tidos como humanos
ficaram relegados a um status “não-humano” ou “sub-humano”.
Essa ideia que liga razão e perfeição física é corrente entre nós ainda hoje, apesar de todo o discurso
que floresceu com o advento da Revolução Francesa e
seu tão aclamado lema: Liberdade, Igualdade e Fraternidade, base para a elaboração dos Direitos Humanos,
aliás merecedor de ser problematizado, pois cabe a indagação a respeito de qual humanidade estão se referindo. O que são defendidos como valores, dignidade, vida
humana? Enfim, não prolongarei a discussão a esse respeito, a intenção é pôr em relevo o que significa ser humano e quais atributos foram eleitos para tal.
Jean-Jacques Courtine (2004), em um interessante artigo intitulado O desaparecimento dos monstros, comenta sua pesquisa histórica sobre os espetáculos dos monstros na cultura Ocidental, como as feiras
parisienses do Antigo Regime e as feiras de diversões
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do século XIX, o que ele chama de “Disneylândia da Teratologia”, um dos divertimentos preferidos do período.
Ao presenciar uma situação num metrô em Paris, quando, de uma caixa fechada sai uma espécie de
homem-tronco (que se desloca sobre os braços) e todos
os presentes desviam o olhar, distanciam-se ou saltam
do metrô, Courtine percebeu que surgiu um constrangimento coletivo manifestado pela emergência de sensibilidades em relação ao olhar dirigido à deformidade
humana. Desta forma, pergunta-se em que momento a
exibição da monstruosidade humana (“fenômenos vivos”, “curiosidades”, “erros da natureza”, “animais extraordinários”, “deformidades humanas”, morfologias
exóticas”, “patologias sexuais”) tornou-se problemática,
ao passo de ser reconhecida “uma” humanidade nesses
monstros.
Courtine (ano, p. 160) afirma que “Esta será
uma das descobertas científicas, literárias e estéticas do
século XIX: os monstros têm uma alma, são humanos,
terrivelmente humanos”. Nesse momento, surge a intervenção de médicos, naturalistas e antropólogos que
examinam, apalpam e descrevem esses monstros para
deles se apropriarem, ao passo que as autoridades administrativas passam a sancionar suas exibições assumindo um discurso de manutenção da ordem e defesa
135

da moral. Por outro lado, na literatura, proliferam romances que envolvem tais monstros com “sentimentos
e dignidade humana”.
Para o autor, tais questões são pertinentes no
contexto, pois vão ao encontro de questões que analisam
a relação ética com o corpo. Dentro dessas preocupações
emergentes no século XIX, podemos apontar a regulação do corpo que borra as fronteiras dos sexos legítimos.
Mais adiante, essa questão será melhor elucidada com o
auxílio das análises de Foucault sobre o surgimento de
discursos que exigem a definição de um “sexo verdadeiro” para os identificados com “anomalias sexuais”.
Voltando à questão apontada por Courtine, que
afirma que o espetáculo e o comércio de monstros antes do século XIX serviram de campo de experimentação
para a indústria do entretenimento da Europa e da América do Norte. Essas feiras de diversões se constituíram
como laboratório de fantasmagorias, sendo aperfeiçoadas e transpostas ao cinema no século XX, fenômeno que
o autor chama de “mutação visual da cultura popular”, ou
seja, “o declínio da teatralização dos monstros é contemporâneo da invenção do cinematógrafo [...]. O monstro
pode proliferar na distância virtual das imagens e discursos, mas sua proximidade carnal perturba” (ano, p. 161).
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O sentimento da vida citadina é, dessa forma, acompanhado pela imersão num universo visual onde os olhos
dos transeuntes são solicitados e orientados, como nunca
antes haviam sido, por dispositivos inéditos que transformam profundamente as maneiras de ver, deslocando a
posição do sujeito que observa, multiplicando os ângulos
da curiosidade, modificando progressivamente os apetites visuais do público e preparando os olhares para um
outro exercício desta inesgotável atração pelo grotesco e
pelo disforme. O monstro abandonará o palco e invadirá
as telas. Nunca deixou de ocupá-la desde então (COURTINE, 2004, p. 162).

Percebemos, então, que o cinema é uma importante fonte de representação da nossa cultura. Nele,
encontramos algumas representações de monstros e reflexões sobre elementos e experiências humanizadas. O
filme Planeta dos macacos (2001) baseado na obra de
Pierre Boulle, nos leva a refletir sobre isso, ao representar que as características da humanização não são inerentes aos seres humanos. Nessa obra de ficção, os macacos e não os humanos possuem tais características,
relegando os seres humanos a meros animais, bestas
irracionais, destituídos até mesmo do poder de comunicação. A meu ver, toda a discussão do filme gira em
torno de questões que conferem humanização aos seres
vivos. Humanização aqui entendida como a capacidade
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de raciocínio, de desenvolvimento da razão, compreensão, de pensar a si mesmo e de “melhorar a natureza”
(elemento eleito por Fernández- Armesto como o único
próprio dos seres humanos).
No filme Eu, robô (2004) o status de humanização que no Planeta dos macacos é conferido aos símios,
é dado aos robôs ou humanóides, máquinas de formato
próximo ao ser humano que são frutos do desenvolvimento de tecnologias empreendidas pelos homens-humanizados, nos fazendo refletir sobre um futuro pós-humano. O filme gira em torno da questão, a saber, se
os rôbos terão a capacidade humanizada de consciência
de sua existência, já que foi impresso neles a capacidade
de percepção. De acordo com o enredo do filme, esses
robôs foram programados a partir das três leis da robótica:
1.
Primeira Lei: Um robô não pode ferir um ser
humano ou, por omissão, permitir que um ser humano seja ferido;
2.
Segunda Lei: Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto se tais ordens
entrarem em conflito com a Primeira Lei;
3.
Terceira Lei: Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em
conflito com a Primeira e/ou a Segunda Lei.
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Essas três leis foram criadas para superar o que
David Le Breton (1995) chama de síndrome de Frankenstein, ou seja, o medo da criatura se voltar contra o criador. Aliás, essa é a sequência do filme: “O homem cria
o monstro, o monstro mata o homem e todos matam o
monstro” (para a interpretação do filme, em monstro,
leiam robô). Não é à toa que no roteiro do filme é constante a referência à obra de Mary Shelley, Frankenstein
ou o Moderno Prometeu, de 1817. Darei continuidade
a essa discussão mais adiante. Por enquanto, chamo
atenção para a relação existente entre humano/monstro e anatomia, formas corporais.
Dando continuidade à ideia de Moraes e Fernández-Armesto, existe uma estreita relação entre
monstro e anatomia humana. Entre os elementos que
conferem “humanidade” aos sujeitos, aponto uma em
especial, as fronteiras legítimas de gênero. A metáfora
do monstro é usada para coisificar pessoas que não possuem o status de humanas ao romperem com fronteiras
do masculino e do feminino, por desestabilizar a ordem
das coisas e do “verdadeiro sexo”.
Os corpos trans são um exemplo disso. É frequente a menção à palavra monstro nas falas das travestis, ao fazerem reclamações do tipo “não somos monstros”, “estou cansada de ser vista como um monstro”,
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“as pessoas se assustam quando nos veem, parece que
somos monstros”.
Na fala de Jennifer, a seguir, a solidão é algo de
que ela reclama muito, entendida como uma reação ao
seu modo de ser, efeminado, ou seja, sua delicadeza e
outros gestos corporais característicos do que entendemos como feminino, percebidos desde quando ela ainda era uma criança, ou nas suas palavras, desde que ela
se entende por gente, ou seja, desde quando ela tomou
consciência da sua existência, um dos elementos característicos do ser “humano”, marcado na articulação que
ela faz com a palavra gente. Na sequência, reivindica
para si o status de humana, ao falar que é gente e que
também possui sentimentos (outra característica dos
seres “humanos”), que são sentimentos de uma travesti
que sofre com a estigmatização a que está sujeita. Quando ela fala que as pessoas a tratam como se ela tivesse
uma doença contagiosa, ela se refere a repulsa e ao afastamento praticado pelos que a veem como alguém anormal, intocável, tamanha estranheza que suscita, causado tanto pelas suas maneiras como pelas roupas que
usa, a deixando aos olhos dos outros com formas discordantes, depravadas. E depravar significa debochar,
ironizar. Ela ironiza, brinca com as fronteiras legítimas
dos gêneros masculino/feminino, borrando, desta for140

ma, também a fronteira entre humanos e não humanos,
por possuir uma imagem considerada ambígua.
JENNYFER: Minha infância foi muito difícil assim, era
alegre e não era. Isso porque eu passei por vários acontecimentos na minha infância e ainda passo até hoje. Eu
não brincava com quase ninguém, ninguém ía na minha
casa e eu tinha que brincar sozinha. Eu procurava amigos
e não tinha. Com o tempo eu procurei ficar no meu canto, tinha que brincar sozinha, só eu e meu pensamento.
Eu sempre morei aqui mesmo em São Luís, e sempre no
bairro da Liberdade, mas ainda hoje, parece assim, que
eu tenho uma doença contagiosa. Porque desde que me
entendo por gente, eu sou assim como você tá me vendo,
é... efeminada. Logo muito cedo, com nove anos, eu fiz
uma coisa muito errada. Me depravei muito, comecei a
andar de roupa curta, pensei que aquilo era o que eu queria, o que eu gostava. Só que com isso, eu me vestindo de
roupa curta, de muié, eu passei por muita coisa, apanhava na rua, passava por pessoas que jogava preda ne mim.
Então é assim, Ju, a homofobia é um problema, porque
eles pensam que somos assim porque a gente quer, mas
não é uma escolha, nós somos gente e eu penso muito
aqui com meus pensamentos sobre isso, meus sentimentos de travesti, é muito difícil tudo isso.

Na fala que segue, Simone chama atenção para
as divisões entre dia/noite e casa/rua, características na
vida de muitas travestis. Segundo ela, é assim que suas
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vidas se dividem, entre esses dois momentos e espaços,
o dia como um tempo em que ficariam reclusas em casa
devido às luzes que recaem sobre suas experiências corporificadas e noite como propícia para sua circulação
pelas ruas da cidade. Podemos perceber uma concepção
de tempo e de espaço, tema muito discutido na tradição
antropológica, a exemplo de Evans-Pritchard, Geertz
e Roberto da Matta, se configurando da seguinte maneira: dia-casa, noite-rua. Dessa configuração, surgem
as “mulheres-morcego”, as mulheres que circulam nas
ruas durante a noite, depois de passarem o dia em casa.
Curioso que a essas mulheres são acrescentados um
substantivo que as adjetivam enquanto animais que,
por sua vez, são animais repulsivos, os morcegos, retirando ou diminuindo, desta forma, sua humanidade.
SIMONE: Vou te explicar como é nossa vida, eu brinco
com as meninas que somos uma “mulher morcego”. Vou
te explicar, calma aí, minha flor. Tá pensando que é fácil? Eu cheguei aqui na tua casa e tu sabe que eu ando
de ônibus, pois então! Tá pensando que é toda travesti
que tem coragem de entrar num ônibus lotado? De subir num ônibus? De passar numa catraca de um ônibus
e todo mundo virar, levantar a cabeça pra te olhar? Vai
lá uma como a Suzana30 pegar um ônibus lotado, vai ser
30 Trata-se de uma travesti que possui muitos litros de silicone espalhados pelo corpo, o que deixa suas formas bem avantajadas.
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pior que um nortedame, como é? É ser o centro das atenções, minha flor. Digo, é ser a atração de circo. Então, de
noite é mais fácil de tá saindo, morcego, entendeu?

Quando Simone compara a situação vexatória
que atravessam nos ônibus com o “nortedame”, está fazendo alusão ao romance O corcunda de Notre Dame,
do escritor francês Victor Hugo. Neste, o personagem
principal é Quasímodo – que significa “meio-formado”
–, um homem considerado feio e corcunda que vive
trancado no porão da Catedral de Notre Dame, na França, no ano de 1482. Sua única função era tocar os sinos
da Catedral, até resolver participar do “Festival dos Tolos”, à maneira do que conhecemos hoje como Freaks
Shows (Show de horrores), um dos divertimentos preferidos nas feiras parisienses do Antigo Regime, segundo
Jean-Jacques Courtine, como já foi comentado, resultando em sua ridicularização pelos que estavam presentes. É interessante perceber que mais uma vez foi feita
uma analogia entre as experiências corporificadas das
travestis e imagens monstruosas, desta vez remontada
aos tratados de teratologia comentados por Moraes.
Outro elemento na fala de Simone que reflete a
estranheza causada pelas travestis é a alusão ao circo,
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ao afirmar que são encaradas como “atrações de circo”.
Para além da figura do palhaço, nos espetáculos circenses, hoje mais raros, algumas deformidades físicas eram
apresentadas para distrair o público, em menor proporção de como eram mostradas nas feiras do Antigo Regime e nos Freaks Shows. Outra característica dos circos
que podemos fazer uma relação com as experiências
das travestis é que esses espetáculos historicamente são
associados à figuras estigmatizadas, como os ciganos31,
por exemplo, grupos nômades que carregam consigo o
estigma de serem trapaceiros, enganadores e ladrões,
assim como a marginalidade a que as travestis estão inseridas, tidas como figuras não confiáveis.
Para Monique, uma travesti deve assumir algumas posturas para ser respeitada enquanto gente, entre elas, andar “bem vestida”, ou seja, discretamente,
de forma a não deixar aparente sua ambiguidade, suas
transformações corporais, diferente da forma “depravada” que Jennifer assumiu. Ou melhor, ser gente é não
deixar evidente seu deslizamento entre as fronteiras legítimas do sexo/gênero. Para ela, em grandes cidades
essa fluidez que a permite circular sem constrangimento pelos locais se torna mais difícil devido a algumas di31 No Brasil, os circos foram trazidos por ciganos que vieram da Europa.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Circo. Consulta feita em 29/06/2008.
144

nâmicas presentes na sociedade maranhense32.
MONIQUE: Em São Paulo acontece muito, praí pra fora
acontece muito, praí pra fora travesti não é gente! São
Luís, graças a Deus, travesti aqui é considerado como
gente, principalmente aquela que se dá respeito é respeitada mesmo, entendeu? Eu tiro por mim, ando bem vestida, então, aonde eu chego eu sou bem vista, as pessoas
me veem com outros olhos. Em São Paulo, nas grandes
capitais, nas grandes metrópoles, digamos assim, travesti... Ah é travesti? Pode chegar com seu melhor carro,
mas tudo é considerado como marginal...

A fala de Lorena, logo abaixo, é a mais emblemática para a análise que está sendo feita, pois nela
aparece a palavra monstro, marcando a retirada do status de humanidade de sua experiência, o que é fortalecido pela expressão “é tudo bicho”, remetendo ao que
Fernández-Armesto fala sobre a hierarquia entre seres
humanos e outras espécies de animais. É como “bicho”
que Lorena diz ser reconhecida pelos outros. A imagem
32 Talvez possamos entender esta dinâmica relacionada com a hierarquia presente em nossa sociedade, em que o princípio do “Você sabe com
quem está falando?” (DAMATTA, 1997) dita as relações. Monique impõe
respeito, a partir dos bens que possui, mostrando ser uma travesti “bem
sucedida”, com carro de luxo e conta bancária. Este “respeito” é conquistado baseado nestes pontos. Esta é uma forma de jogar dentro da lógica
hierárquica e autoritária, um jogo de poder que manipula as ferramentas
de dinheiro e posição social.
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de assombração remete às figuras que povoam nosso
imaginário, e em seu discurso aparece com a comparação feita com um personagem de novela, a Mulher
de Branco, da novela Tieta, exibida pela Rede Globo
no ano de 1989. Ambas as imagens, a de bicho e de assombração, jogam com significados que não remetem
às características conferidas aos seres humanos, muito
menos à sua anatomia.
LORENA: É tudo bicho, é assim que todo mundo vê a
gente. Eu tenho minha dignidade, mas não é mole não.
Tu não sabe pelo que a gente passa. As pessoas se assustam quando olham pra gente, parece que somos uns
monstros. É essa a maior batalha... é no pistão, na rua,
até em casa. Foi por isso que eu saí da casa do meu pai lá
em Zé Doca. Não tem a Mulher de Branco daquela novela? Quando a gente era tudo pequeno, a gente tinha medo
e os menino da rua, num dia que faltou luz de noite, me
agarrou no beco e chamou todo mundo, todo muundo
saiu na rua e ele gritando, dizendo que tinha achado o
bicho, a assombração. E tava tudo escuro, eles acenderam um fosfóro na minha cara que era pra todo mundo
vê e depois chegou as pessoa com os lampião, com vela.
Eu passei foi dez dia chorando e ninguém pra me ajudar,
nem minha irmã mais velha, que me criava, cada qual
com seus sofrimento, eu até entendo.

Ao romperem com a distinção dos sexos, a apa-
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recência (Maluf, 2002)33 das travestis impossibilita a
categorização nos termos da gramática sexual legítima.
Se não são homens nem mulheres, como chamá-las?
Se promovem modificações corporais que destoam de
marcações femininas e masculinas e ao mesmo tempo
jogam com as duas, faltam palavras para nomeá-las.
A palavra “monstro” demonstra isso, a medida que se
afastam do que é encarado socialmente como natural.
A não aceitação de seres ambíguos em relação
ao gênero é uma imposição da modernidade, através de
discursos que normatizam a verdadeira possibilidade
de existência dos sujeitos através do sexo, ou melhor, de
elementos que foram artificialmente eleitos para formarem a noção de sexo, pois como afirma Butler (2003),
essa também é uma noção construída, tanto quanto a
noção de gênero, não havendo distinção entre ambas,
como preconizavam os primeiros discursos feministas.
Dessa forma, a inteligibilidade da matriz heterossexual é baseada em evidências físicas e anatômicas,
ao pressupor que corpos geram performances de gênero, atos que não são deliberados, mas frutos de práticas
reiterativas pela qual o discurso produz os efeitos que
ele nomeia (BUTLER, 2001, p.154). Segundo a filósofa,
o sexo é uma das normas que torna possível “alguém”
33 Conceito de Sônia Maluf (2002), que quer dizer desejo de aparecer
enquanto corpo transformado.
147

se tornar viável, ou melhor, é o que qualifica um corpo
para a vida no interior do domínio da inteligibilidade
cultural.
Esses corpos qualificados e dotados de inteligibilidade são:
[...] aqueles que, em certo sentido, instituem e mantém
relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero,
prática sexual e desejo. Em outras palavras, os espectros
de descontinuidade e incoerência, eles próprios só concebíveis em relação a normas existentes de continuidade
e coerência, são constantemente proibidos e produzidos
pelas próprias leis que buscam estabelecer linhas causais
ou expressivas de ligação entre o sexo biológico, o gênero culturalmente construído e a “expressão” ou “efeito”
de ambos na manifestação do desejo sexual por meio da
prática sexual (BUTLER, 2003, p.38).

Simultaneamente à produção de seres inteligíveis, surgem os seres abjetos, aqueles considerados
como os que ainda não são sujeitos. Estes seres, no dizer de Butler, invocam e impõem uma existência impossível: “O abjeto significa aqui precisamente aquelas
zonas “inóspitas” e “inabitáveis” da vida social, que soa,
não obstante, densamente povoadas por aqueles que
não gozam do status de sujeito, mas cujo habitar sob o
signo do “inabitável” é necessário para que o domínio
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do sujeito seja circunscrito” (BUTLER, 2002, p. 155).
Essas observações são úteis para pensarmos a
questão aqui proposta, na medida em que passa a ideia
de que todo tipo de corpo cuja vida não é considerada
‘vida’, sua materialidade é entendida como não importante. Esses seres abjetos do qual fala Butler, encontram
um paralelo com o estranho de Bauman (1999). Ao falar
dele, o autor parte da dicotomia amigo/inimigo, pois é
contra essa oposição que o estranho se rebela, se constituindo como indefinível.
Os indefiniveis são todos nem uma coisa nem outra, o
que equivale a dizer que eles militam contra uma coisa ou
outra. Sua subdeterminação é a sua força: porque nada
são, podem ser tudo. Eles põem fim ao poder ordenador
dos narradores da oposição. As oposições possibilitam o
conhecimento a ação: as indefinições os paralisam. Os
indefiníveis expõem brutalmente o artificio, a fragilidade, a impostura da separação mais vital. Eles colocam o
exterior dentro e envenenam o conforto da ordem com a
suspeita do caos (BAUMAN, 1999, p. 65).

Segundo Bauman, mais do que indefíniveis, os
estranhos são os ainda não definíveis, os hibrídos, os
monstros, os inclassificáveis. Eles questionam a oposição como tal e não apenas parcialmente. Questionam a
facilidade da separação, desmascaram a fragilidade e a
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artificialidade da divisão dicotomica, esta que é “um excercício de poder e ao mesmo tempo sua dissimulação.
Embora nenhuma dicotomia vingasse sem o poder de
separar e pôr de lado, ela cria uma ilusão de simetria.
A falsa simetria dos resultados encobre a assimetria de
poder que é a sua causa” (BAUMAN, 1999, p. 22).
Segundo Bauman, as dicotomias, frutos de um
jogo de poder, são próprias da modernidade que elege
apenas uma ordem como possível, em oposição ao caos,
marcando, assim, outra dicotomia: ordem/caos. O ato
de classificar se constitui então como uma estratégia de
dar ao mundo uma estrutura coerente e tornar eventos mais prováveis que outros. A ambivalência causada pelo estranho seria resultado de uma desordem na
linguagem, uma falha da função nomeadora. E como
instaurar a ordem é a principal tarefa da modernidade,
a busca por ela se equivale a uma guerra contra a ambivalência, através de uma maior precisão semântica.
Podemos pensar a modernidade como um tempo em
que se reflete a ordem – a ordem do mundo, do hábitat
humano, do eu humano e da conexão entre os três: um
objeto de pensamento, de preocupação, de uma prática
ciente de si mesma, cônscia de ser uma prática consciente e preocupada com o vazio que deixaria se parasse ou
meramente relaxasse (BAUMAN, 1999, p. 12, grifo meu).

O próprio ato de pensar em si mesmo como ca150

racterístico da modernidade, como uma estratégia de
busca pela ordem, implica na constituição do ser humano tal como hoje o compreendemos. O que vai ao encontro da afirmação de Bauman de que a existência é
moderna “na medida em que é produzida e sustentada
pelo projeto, manipulação, administração, planejamento” (BAUMAN, 1999, p. 15). Ao ser instaurada na modernidade, a dicotomia ordem/caos segregou também
o humano do não humano, ou do monstro, do ambíguo,
por ser perturbadora da tão desejada ordenação.
Assumindo a ambivalência ao invés de rejeitá-la, Homi Bhabha (1998) toma como ponto de partida
o hibridismo cultural do mundo pós-colonial e procura se situar nas margens deslizantes do deslocamento
cultural. As ideias do autor são úteis na medida em que
permitem assumirmos a própria ambiguidade e não-fixidez para pensarmos. Ele situa a cultura na esfera do
além, “[...] encontramo-nos no momento de trânsito em
que o espaço e o tempo se cruzam para produzir figuras
complexas de diferença e identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão” (BHABHA,
1988, p. 19).
Esse movimento de além, “[...] exploratório incessante [...] aqui e lá, de todos os lados, fort/da, para
lá e para cá, para frente e para trás” (BHABHA, 1988,
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p. 19) é justamente onde os corpos trans se situam, não
um lugar fixo, mas lugar de movimento, de “ex-centricidade”, que desloca significados antes colados em referências.
Além significa distância espacial, marca um progresso,
promete o futuro, nossas sugestões para ultrapassar a
barreira ou o limite – o próprio ato de ir além – são icogniscíveis, irrepresentáveis, sem um retorno ao “presente”
que, no processo de repetição, torna-se desconexo e deslocado (BHABHA, 1998, p. 23).
Estar no “além”, portanto, é habitar um espaço intermédio, como qualquer dicionário lhe dirá. Mas residir “no
além” é ainda, como demonstrei, ser parte de um tempo
revisionário, um retorno ao presente para redescrever
nossa contemporaneidade cultural; reinscrever nossa comunidade humana, histórica; tocar o futuro em seu lado
de cá. Nesse sentido, então, o espaço intermédio “além”
torna-se um espaço de intervenção no aqui e no agora
(BHABHA, 1998, p. 27).

Pensar no além como um entre-lugar é uma
posição prático-teórica empreendida por Bhabha que
procura assumir uma posição híbrida e ressaltar os momentos ou processos que são produzidos na articulação
de diferenças culturais, nas fronteiras, ou melhor, nos
embates de fronteira, na articulação social da diferença
que tem como meio e fim a negociação que visa conferir
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autoridade aos não reconhecidos pelo discurso hegemônico.
Bhabha, assim como Butler e Baumam, chama
atenção para a questão da linguagem, que, em sua concpção, corrobora nas recentes crises sociais, frutos de
transformações históricas. Para subverter as normatizações da linguagem que, por sua vez, normatizam as
práticas e as experiências dos sujeitos, também recorre
a exemplos de obras de arte e literatura. Usa metáforas
para falar dos intertícios por faltar na linguagem comum palavras que os expressem, tais como ponte, que
“reúne enquanto passagem que atravessa” (BHABHA,
1998, p. 24).
Os corpos trans certamente são nomeáveis no discurso. A “monstruosidade” dessa transformação corporal,
por mais ameaçador que possa parecer à heteronormativdade, não se localiza numa zona inabitável do discurso. A
linguagem, mesmo normativa, deixa brechas. Se não fosse
assim, a constituição de sujeitos trans não seria possivel.
É uma existência simbólica, possível tanto quanto a de
homens, mulheres, homossexuais etc. Não surge do nada,
pois como fala Kathryn Woodward (2000), as identidades
só adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais são representadas.
A questão é saber qual o lugar que esses sujei153

tos-trans-monstruosos habitam, como afirma Butler,
ainda sobre os seres abjetos: “[...] Então, não é que o
impensável, que aquilo que não pode ser vivido ou compreendido não tenha uma vida discursiva; ele certamente a tem. Mas ele vive dentro do discurso como a
figura absolutamente não questionada, a figura indistinta e sem conteúdo de algo que ainda não se tornou
real” (BUTLER, 2001, p. 162).
A palavra monstro designada aos sujeitos trans
encerra qualquer questionamento, podendo ser considerado um exemplo do que Butler chama de seres abjetos.
Não questionáveis, porque dotados de elementos indistintos, estranhos. Mas de onde vem essa estranheza?
Acredito ser a mesma causada pela figura do Frankenstein, que, de acordo com Le Breton, é fruto de inquietações referentes aos limites do homem e do uso do corpo
humano como um material biológico disponível.
As trans empreendem inúmeras modificações
corporais fazendo uso de produtos tecnológicos, como
próteses, cirurgias plásticas, hormônios, cosméticos
etc. Essas modificações giram em torno de diminuir os
traços identificados como masculinos e adquirir aqueles que se aproximam dos femininos. O mal estar então
surge da desordem das formas que afetam as aparências do corpo justamente no que deveria ser intocável
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para sustentar as barreiras dos gêneros legítimos.
O investimento tecnológico nos corpos realizado pelas travestis leva a reflexões sobre a ciência. Bauman diz que a ciência moderna nasceu da esmagadora
ambição de conquistar a natureza e subordiná-la às necessidades humanas. Nesse ponto, percebemos um paradoxo. Se a ciência é a arma mais poderosa de ordenar
o mundo na modernidade e esta visa controlar a natureza, vemos que ela se volta contra essa ambição ao possibilitar os projetos de sujeitos travestis em modificar o
que teria de mais natural, causando um desordenamento. Novamente, a figura do Frankenstein aparece.
No texto A sindrome de Frankestein, David Le
Breton (1995) discute a obra de Mary Shelley por perceber nela um questionamento da condição humana.
A figura desse monstro construído pelo homem (ver os
paralelos com as pessoas trans) efetua uma trangressão
dos limites simbólicos do ser humano ao afetar as aparências do corpo. “Ele foi feito da junção de peças anatômicas, suscita repulsa de todos, até de seu criador” (LE
BRETON, 1995, p. 51). Esse corpo estranho do Frankestein desestabiliza justamente a humanidade do homem.
É um “emaranhado de vida e morte, formada por enxertos em que se confundem os limites de homens diferentes, não sendo suficiente por ser exagerado, a criatura
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está fadada ao horror” (LE BRETON, 1995, p. 51).
As travestis, assim como a figura de Frankestein, com suas “formas exageradas”, rompem com os
limites simbólicos da humanidade. A inteligibilidade
com relação as categorias de pensamento ficam, desta
forma, ambíguas, intratáveis e provocam uma mistura
de repulsa e medo. Deixariam de ser humanas, como
os exemplos dados aqui, do macaco e do robô, e passariam a ser criaturas humanizadas e ao mesmo tempo,
inomináveis, redesenhadas sob uma forma vagamente
humana.
Essas questões surgem porque a condição humana é corporal, se entendermos essa esfera como
carregada de significados simbólicos. As modificações
empreendidas no corpo, nesse território da cultura,
causam uma desordem em todos os sentidos, afetando
simbolicamente os vínculos sociais. O que fica claro na
afirmação de Le Breton:
Nas culturas ocidentais, o corpo humano está fundado
num fechamento da carne sobre ela mesma e sobre a humanidade intrínseca e única dessa matéria que traça para
o homem seu rosto e sua forma. A separação que distingue o indivíduo de um outro é rigorosa; o corpo de um homem não poderia se misturar estruturalmente ao de um
outro. O corpo é o vetor da individualização, ele estabelece
a fronteira da identidade pessoal; confundir essa ordem
simbólica que fixa a posição precisa de cada indivíduo no
tecido social siginifica apagar os limites identificadores do
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fora e do dentro, do eu e do outro; essa confusão coloca
radicalmente em questão a afirmação de si e faz duvidar
sobre a natureza do outro. A igualdade do homem consigo mesmo, a identidade de si, implica a igualdade com
seu corpo. A condição do homem é corporal. Subtrair-lhe
alguma coisa, ou lhe acrescentar, coloca esse homem em
posição ambígua, intermediária. As fronteiras simbólicas
são rompidas. E aquele que aspira à humanidade de sua
condição sem oferecer a ela as aparêncas comuns, por
causa de suas mutilações ou de suas deformidades, está
destinado a uma existência diferenciada, sob o fogo dos
olhares dos passantes ou das testemunhas de sua diferença. No imaginário, a alteração do corpo remete a uma alteração moral do homem: sua passagem a um outro tipo
de humanidade autoriza a constância do julgamento ou do
olhar sobre ele, até a violência a seu respeito. Somente ao
homem comum está reservado o privilégio aristocrático
de passear numa rua sem suscitar a menor indiscrição. Se
o homem não existe senão através das formas corporais
que o colocam no mundo, toda modificação de sua forma
engaja uma outra definição de sua humanidade (LE BRETON, 1995, p. 64-65).

A condição humana, nesse sentido, é estritamente relacionada com as “aparências comuns”, o que
vai ao encontro com a ideia de Eliane Moraes sobre a
anatomia do monstro. Só assim podemos entender o
caráter monstruoso conferido socialmente às travestis
devido as modificações corporais.
As travestis se apresentam, dessa forma, como
seres híbridos situados entre/além do homem e do
monstro, do homem e da máquina, do masculino e do
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feminino. A existência trans é uma existência moderna,
fruto de tecnologias. Suas subjetividades são construídas, à medida que as modificações corporais são efetuadas. Nesse sentido, o conceito de tecnologia usado nas
teorias de gênero são essenciais para pensarmos essas
questões, em especial o de Donna Haraway (2000) e
Teresa De Lauretis (1994).
Haraway pensa o conceito de tecnologia a partir da figura dos cyborgs, organismos cibernéticos híbridos, ligados tanto a realidade social, quanto a ficção
(por isso, o uso que faz das representações cinematográficas). O cyborg emana o poder que o corpo possui
ao emitir imagens que rompem com as referências de
gênero, classe, raça e acima de tudo, do humano. Crise
da cultura gerada pela tecnologia? O fato é que essa figura da ficção aponta para um questionamento real, a
condição humana, se é que ainda podemos dividir essas
esferas, pois como afirma Baudrillard (1990), a realidade é virtual.
Dentro da perspectiva que revoluciona o modo
de pensar da teoria feminista, De Lauretis propõe a noção de subjetividade múltipla em oposição a identidade
unificada proclamada pelos discursos anteriores dessas
teorias, que entre as suas limitações, a maior seria a redução do conceito de gênero à diferença sexual. Essa
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autora, ao propor uma perspectiva anti-naturalista, faz
uso das ideias de Haraway contidas no seu manifesto
cyborg. A questão seria encarar na figura do cyborg um
objeto de identificação para o feminismo no fim do século XX. Por não apresentar nenhuma ligação com a
natureza no sentido ocidental, o cyborg seria a criatura
do mundo pós-gênero, pós-moderno, pós-humano.
A noção de “tecnologia do gênero” de De Lauretis é influenciada pelas ideias de Foucault, como já
mencionado, que encara a sexualidade como uma “tecnologia sexual”, ou seja, uma série de técnicas desenvolvidas na criação de discursos reguladores das vivências
e práticas dos sujeitos. O gênero, nesta perspectiva, passa a ser representação e autorrepresentação, produtos
de diferentes tecnologias sociais, como o cinema, por
exemplo, que produzem discursos que “engendram” a
sexualidade, ao mesmo tempo em que permitem uma
absorção, por parte da plateia, dessas representações.
O uso da categoria cyborg sugere então um posicionamento teórico e político adequado ao novo arranjo das relações sociais no contexto em que vivemos,
altamente influenciado pela tecnociência. As ideias
de Haraway e De Lauretis nos possibilitam pensar na
mudança de perspectivas e paradigmas à medida que
acompanhamos os avanços da ciência, esta que provo159

ca uma ressignificação moral, simbólica e imaginária.
Sendo assim, algumas reflexões feministas atuais caminham para um afastamento dos limites do corpo ao
não reificar experiências construídas baseadas em anatomias. As críticas estão direcionadas não só para os papéis e posições de gênero, mas à cultura na contemporaneidade, de forma geral, ao questionar qualquer tipo
de dualismo. Para Haraway, todos somos cyborgs, pois
encarnamos um futuro aberto às ambiguidades. O corpo, a natureza, não determina um destino, ao contrário
do que acreditava Freud.
2.3 Trans-formações e devires
No texto Corporalidade e desejo: Tudo sobre
minha mãe e o gênero na margem, Maluf (2002) analisa a construção da identidade travesti tendo como
base o que é apontado por Agrado, personagem travesti
do filme Tudo sobre minha mãe, de Pedro Almodóvar.
Como fica claro no discurso, a seguir, quando Agrado se
prontifica a falar de si, ressalta exatamente o que tem de
construção, fabricação do/no corpo.
Me chamam Agrado, porque toda a minha vida sempre
tento agradar aos outros. Além de agradável, sou muito autêntica. Vejam que corpo. Feito à perfeição. Olhos
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amendoados: 80 mil. Nariz: 200 mil. Um desperdício,
porque numa briga fiquei assim [mostra o desvio no nariz]. Sei que me dá personalidade, mas se tivesse sabido
antes, não teria mexido em nada. Continuando. Seios:
dois, porque não sou nenhum monstro. 70 mil cada, mas
já estão amortizados. Silicone... – Onde? [grita um homem da plateia] Lábios, testa, nas maçãs do rosto, quadris
e bunda. O litro custa 100 mil. Calculem vocês, porque eu
já perdi a conta. Redução de mandíbula, 75 mil. Depilação completa a laser, porque a mulher também veio do
macaco, tanto ou mais que o homem. 60 mil por sessão.
Depende dos pelos de cada um. Em geral, duas a quatro
sessões. Mas se você for uma diva flamenca, vai precisar
de mais. Como eu estava dizendo, custa muito ser autêntica, senhora. E, nessas coisas, não se deve economizar,
porque se é mais autêntica quanto mais se parece com o
que sonhou para si mesma (Agrado, personagem do filme
Tudo sobre minha mãe, de Pedro Almodóvar).

Maluf chama atenção para este fato e diz que aí
está presente uma dimensão de corporalidade, ou seja,
quando o corpo é evidenciado como “veículo e sentido
da experiência”. A vivência de Agrado, aparece como estritamente ligada às plásticas e aos tratamentos de beleza que realizou e que ainda pretende realizar. Entendo,
assim, que esse processo não tem um ponto definitivo
de chegada, mas que é constantemente elaborado.
A realidade da maioria das travestis maranhen161

ses está um pouco distante da realidade da personagem
espanhola Agrado. Entre os elementos que as diferenciam, aponto o fato de não disponibilizarem de uma
condição financeira que as possibilitem pôr em prática
todos os seus desejos de alterações corporais, apesar de,
como afirmou Silva (1993) sobre as travestis cariocas,
otimizarem parcos recursos. A ligação que faço entre estas e a personagem Agrado é no sentido da “autenticidade” apontada pela última, entendida como a máxima
aproximação daquilo que sempre sonhou para si mesma,
deixando explícita a ideia de uma identidade construída
em cima das transformações corporais. Mesmo com poucos recursos econômicos, as travestis maranhenses empreendem muitos seus esforços em busca deste objetivo.
“A vida das travestis se resume a busca da beleza, elas
vivem para isso”, foi o que me revelou a travesti Simone.
Neste sentido, podemos falar em travestis sem
modificações corporais, tais como implantação de silicone,
plásticas, ingestão de hormônios, depilação? Há também
práticas mais sutis, ou não tão definitivas, como utilização
de roupas e sapatos tidos como femininos, vestidos, saias,
blusas curtas e justas, sapatos de salto alto, brincos, maquiagens, tinturas nos cabelos, esmaltes nas unhas, entre
outras. Segundo Hélio Silva e Cristina Florentino (1996, p.
113), as roupas “são apenas um signo da série significativa
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que constitui a mulher”. Indo mais além, os autores apontam as expressões e sentimentos trabalhados pelas travestis nesta fabricação:
Gesticulação, andar, sentar, deitar, pegar (técnicas corporais), riso, choro, orgasmo (expressão de sentimentos),
aparência do corpo quanto a pelos, arredondamento das
formas, cabelos (produção simbólica do corpo), preferências, gostos, tendências (conformação de uma sensibilidade compatível com seu papel de gênero), atitudes, reações,
comportamentos em ralação a episódios específicos (ethos),
forma de pensar, um estilo de cognição da realidade social
particularmente situada de um ponto de vista, percepção
(um eidos feminino) (SILVA e FLORENTINO, 1996, p. 112).

Neste sentido, quando aqui me refiro às construções do/no corpo, estou estendendo essa afirmação
para qualquer modificação de corporeidade, seja ela inscrita na carne ou moldada por gestos, encenada por expressões. Todo o conjunto presente no que Maluf chama de experiência corporificada.
A vertente da Sociologia do Corpo apresentada
por David Le Breton (2006) chama atenção justamente
para as implicações contidas em intenções de estudo
sobre o “corpo”. Para este autor, o “corpo” deve ser encarado como uma linha de pesquisa e não uma realidade em si, visto que ele próprio estaria envolvido no
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véu das representações. “O corpo não é uma natureza.
Ele nem sequer existe” (LE BRETON, 2006, p. 24).

A sociologia do corpo constitui um capítulo da sociologia
especialmente dedicado à compreensão da corporeidade
humana como fenômeno social e cultural, motivo simbólico, objeto de representações e imaginários. Sugere que
as ações que tecem a trama da vida quotidiana, das mais
fúteis ou das menos concretas até aquelas que ocorrem
na cena pública, envolvem a dimensão da corporeidade,
fosse tão somente pela atividade perceptiva que o homem
desenvolve a cada instante e que lhe permite ver, ouvir,
saborear, sentir, tocar e, assim, colocar significações precisas no mundo que o cerca (LE BRETON, 2006, p. 7).

Partindo dessa ideia de que o corpo é uma falsa
evidência, um efeito de uma elaboração social e cultural,
direcionei meu olhar, não somente para as modificações
corporais empreendidas pelas travestis, mas também,
e, principalmente, para as motivações presentes nesse
processo, pois o “corpo não existe em estado natural,
sempre está compreendido na trama social de sentidos”
(LE BRETON, 2006, p. 32). Visto isso, a corporeidade
que analiso é a estruturada simbolicamente, destacando as representações, os imaginários, dentro dos limites
que circundam a referida experiência.
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Muitos estudos estão sendo desenvolvidos no
sentido de abarcar os inúmeros significados que o corpo suscita na contemporaneidade. Não sendo mais visto como um “território estável”, apesar de operar uma
dimensão de territorialidade no limite de cada vivência,
a questão “corpo” se apresenta como um dos mais ricos
espaços de significação, ainda mais devido a facilidade
que hoje possuímos de intervir nele, de forma a balançar qualquer representação fixa, começando pela desestabilização da tradicional dicotomia corpo/mente.
Mais do que mera fisiologia, o corpo é um local
onde se inscrevem valores que delineiam limites, seja de
uma experiência particular ou compartilhada entre aqueles que comungam destes mesmos valores. Nas palavras
de Bueno e Castro (2005), o corpo é um “território da cultura”, pois “nas mais diversas culturas, todo tipo de adorno e intervenção corporal constituem forma de linguagem
que, ao apropriar-se do corpo biológico o transforma num
corpo cultural” (BUENO e CASTRO, 2005, p. 10).
As experiências das travestis possibilitam refletir sobre o conceito de corpo para além do anatômico,
do fisiológico. Nesse sentido, partirei agora para o detalhamento das técnicas e procedimentos empreendidos
por elas e os significados atribuídos a esse processo.
Concordando com Maluf (2002), acredito que o prin165

cipal aspecto que caracteriza as travestis é a inscrição
do desejo no corpo. Desta forma, aponto como essa inscrição é feita, como elas efetuam a produção do corpo,
como constroem sua gramática gestual, sentimental e
seu vestuário, seguindo a sequência cima/cabeça - baixo/corpo apontada pela travesti maranhense Nathyelle.
NATHYELLE: Primeiro tomei hormônio pra criar formas femininas, porque eu fazia educação física e adquiri corpo de
homem, aí criei muito músculo. Aí depois eu tomei o remédio pra
ir fazendo a dilatação. Aí foi dilatando os vasos tudinho. Só que
era pra mim ter tomado desde uns dezessete, dezesseis anos e eu
comecei a tomar desde uns vinte e um, vinte e dois, hormônio com
vinte e três anos. Mas a primeira coisa mesmo que eu fiz foi deixar o cabelo crescer, usar brinco, afinei a sobrancelha. Primeiro a
transformação vem pra cá assim (aponta para o rosto e cabeça), entendeu? Vem do rosto, aí depois que vem pra baixo, roupa... Se tu
olha as fotos que eu tenho de homem tu nem acredita, outro dia eu
vou trazer pra ti olhar. [...] Eu comecei deixando primeiro meu cabelo crescer, afinando a sobrancelha. Depois pintando unha, usando roupas apertadas, aquelas baby-looks, shortizinho apertado.

2.4 “Fazendo a cabeça”
As transformações corporais empreendidas
pelas travestis podem caminhar em qualquer sentido,
dependendo dos valores e dos significados locais. Benedetti (1998) percebeu que entre as travestis de Porto
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Alegre os momentos de transformação eram divididos
em quatro fases:
[...] o primeiro é o trato com os pelos; o segundo a produção de seios, quadris e de uma silhueta corporal associada à mulher; o terceiro o domínio de um “código de
beleza”, isto é, o uso correto e eficiente de roupas, sapatos, penteados, maquiagem, acessórios etc.; e por fim, o
investimento e treinamento do gestual e comportamento
feminino, que compreende desde a forma de andar e a
inflexão do olhar até mesmo uma forma de pensar específica (BENEDETTI, 1998, p. 10).

Percebi que entre as travestis de São Luís, especialmente aquelas interlocutoras da pesquisa, é corrente a ideia de que as transformações devem começar
“de cima” e só depois passar para o resto do corpo. Essa
sequência apontada por Benedetti em nada segue os
passos das maranhenses. Para estas, primeiramente, os
cuidados são dirigidos, como elas costumam falar, para
cada parte da “cabeça”: olhos, bochechas, boca, orelhas,
nariz, queixo, cabelo etc. No rosto, a principal preocupação é com os pelos, sobrancelha e barba ou chuchu,
denominação usada por suscitar uma textura “espinhenta”.
Nesse sentido, várias técnicas são utilizadas,
dependendo da condição financeira, da disposição e da
necessidade de cada uma. Algumas passam a lâmina
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diariamente, por ser mais rápido e/ou barato. Essa técnica, apesar de ser a mais usada, não é muito apreciada
por ser a menos eficiente, pois os pelos crescem rapidamente, além de deixar a pele com um aspecto “azulado”,
visto que os pelos não são arrancados pela raiz, evidenciando, desta forma, a existência da barba.
A cera quente é outra alternativa (em menor
quantidade, a fria), por sua vez, vista como bastante
eficiente, pois não deixa vestígios dos pelos, além de
retardar o crescimento. Outra opção, mais demorada e
que demanda tempo, disposição e paciência é a retirada
com a pinça, um por um. O tratamento a laser é a técnica mais eficiente, porém, menos usada, devido ao alto
custo financeiro das sessões. Só conheci duas travestis
na cidade que fizeram esse tipo de tratamento. Entretanto, um tratamento não exclui o outro, podendo ser
utilizados de forma alternada. Um fator que influencia
na opção sobre qual técnica utilizar é a ingestão de hormônios, pois elas acreditam que o uso deles faz com que
a barba fique rala, ou seja, que a quantidade de pelos diminua com o decorrer do tempo, sendo necessário, em
alguns casos, somente um pequeno retoque com a pinça
ou com a lâmina.
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Ainda com relação aos pelos no rosto, grande
atenção é dedicada à sobrancelha. O contorno desta
pode significar um marco importante no processo de
transformação, como afirma Simone:
SIMONE: Quando eu tirei a sobrancelha foi que meu rosto se “afeminou”. Eu ainda era um gayzinho, andava de
bermudão, jogava bola na rua. Mas isso deu um toque
no meu rosto, foi quando eu me animei para fazer mais e
mais outras coisas. Fiz um arco para levantar meu olhar,
deixar com mais mistério.

Segundo relatos, os formatos ou modelos das
sobrancelhas são inspirados em artistas famosas ou em
alguma colega. Cada formato recebe um significado e
pode mostrar algumas características da personalidade. Como disse Simone, o formato “em arco” levanta o olhar e o deixa com um ar de mistério. O formato
“reto” dá a impressão de seriedade. A sobrancelha “fina
e longa” deixa “elegante”. Curta, por sua vez, é “brega”
e pode significar incompetência com as técnicas, pois é
encarada como um erro, um descuido na hora de fazer
o contorno. Quando isso acontece, a maioria opta pela
retirada por completo dos pelos da sobrancelha. Essa é
uma opção que pode ser tomada independente de ser
em decorrência de um erro ou para dar maior mobili-
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dade, pois assim elas podem desenhar o formato que
desejarem com o lápis de olho, dependendo da ocasião,
do figurino e do humor.
Desta forma, também, é a maquiagem. Esta
pode definir até mesmo os limites da identidade de uma
travesti, como afirma Jennyfer:
JENNYFER: Elen faz mais o estilo drag. Já eu, sou mais
travesti. Tudo dela é exagerado, ambíguo. A maquiagem
principalmente! As cores dela são “berrantes”, tudo exagerado! Aquele olhão! Aquele bocão! Já eu sou mais pra travesti, pra mulher, bem discreta! Faço a linha travesti. Só
uso o necessário, só para dá uns retoques aqui e ali. Porque
tu sabe, drag tem maquiagem exagerada, roupas com muito brilho, cores fortes. As travestis são quase mulheres, e
as “meio drag meio travestis” são que usam roupas de mulher e maquiagem de drag, ou seja, uma mutação.

Uma travesti também está na maquiagem que
usa. Ela oferece os contornos de uma experiência, dependendo da quantidade, das cores e dos formatos
utilizados. O quite deve ser completo: base, corretivo,
pó compacto, batom, brilho, gloss, rímel, sombra para
pálpebras, cílios postiços, lápis para olhos e lábios, delineador, blush etc. Uma boa maquiagem se utiliza de
todos esses itens de forma harmônica. Outro detalhe
ao qual prestam muito atenção, como ficou evidente na
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fala de Samantha, a seguir, é o horário em que cada um
deles deve ser usado. Batom, lápis de olho e rímel para
o dia, no máximo um pó compacto e “uma corzinha” nas
bochechas, ou seja, somente “o básico”. Os demais para
a noite, podendo até exagerar, mas nunca a ponto de ser
confundida com uma drag queen. A maquiagem definitiva é outro recurso, porém, utilizado em pouca escala
por ter um custo muito elevado, impossibilitando-as de
recorrerem aos centros de estética, como nos relata Samantha:
SAMANTHA: Pra ficar com o rosto feminino, comecei a
usar maquiagem. Maquiagem de dia e a noite eu pesava
um pouco pra sair. E comecei a usar saia e blusa feminina
depois. Eu tenho meus cuidados diários, depilação, principalmente. Hormônio eu não tomo mais, nem pretendo
mais tomar. Eu me depilo, eu sempre deixo meu corpo
assim, impecável, se eu tô percebendo uma coisa, eu reparo logo e faço.
PESQUISADORA: O que é um corpo impecável?
SAMANTHA: Ficar com umas pernas bonitas, depiladas.
Cuidar do meu rosto que é o principal e meu busto.

O cabelo é outro item importantíssimo e, em
muitos casos, pioneiro nas transformações, conforme
atestam Karina e Fernandinha:
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KARINA: Comecei logo deixando o cabelo crescer. Isso
mesmo antes de começar a usar saia... essas coisas que
vem depois. O cabelo é tudo na mulher. Se a travesti tiver
só um cabelão, ela não precisa de mais nada, o resto dá
pra correr atrás.
FERNANDINHA: É... faz tempo que eu venho me transformando. No período de treze até os dezessete teve uma
metamorfose que eu venho sofrendo, viu? Na escola,
com dezoito anos, quando eu terminei, meu cabelo já era
grandinho, lisinho.

O cabelo deve ser longo e liso, para a maioria delas, e, se possível, loiro. O referencial de beleza que a
maioria das travestis com as quais conversei possuem,
é o de mulheres brancas ou de outras travestis que se
conformam a este padrão. Em busca dessa imagem,
buscam afinar os traços do rosto, de forma a se distanciarem dos contornos masculinos e se aproximarem dos
femininos brancos.
Em um interessante e curto texto intitulado Alisando o nosso cabelo, bell hooks (2005), discute sobre
a relação que existe entre ideais de beleza femininos
e a supremacia de valores brancos. A autora pergunta
até que ponto alisar o cabelo corresponde a um ritual
de beleza feminino, rito de passagem para as mulheres
negras entre a infância e a juventude ou se não passa
de uma tentativa de aproximação ao grupo de mulhe172

res brancas por serem consideradas bonitas e atraentes
com seus cabelos lisos e loiros, pois se adequam aos padrões de beleza estabelecidos. Desta forma, afirma:
Dentro do patriarcado capitalista – o contexto social e
político em que surge o costume entre os negros de alisarmos os nossos cabelos –, essa postura representa uma
imitação da aparência do grupo branco dominante e, com
frequência, indica um racismo interiorizado, um ódio a
si mesmo que pode ser somado a uma baixa autoestima
(HOOKS, 2005, p. 20).

Para ela, a tentativa de muitos/as negros/as em
ter o cabelo liso é reflexo da mentalidade colonizada.
Assumir o cabelo crespo – resistência cultural à opressão racista – parece cada vez mais distante para muitas
travestis. E as poucas que o fazem é mais para parecer
“exótica”, “deusa africana”, como afirmou certa vez a interlocutora Marjorie.
Em uma sociedade marcada por uma história
colonial como a brasileira, e a maranhense, em especial, os eixos de raça, classe e gênero, ao organizarem
relações de dominação e exploração entre os sujeitos,
alimentam valorativamente um conjunto de percepções
estéticas hierarquicamente construídas. Assim, existe
uma forte relação entre raça e beleza física no que tange a vida em especial das mulheres. O padrão de beleza
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branca, por sua vez, também atinge a vida de travestis,
na medida em que compartilham dos mesmos referenciais de beleza.
JENNYFER: Silicone eu não tenho coragem de botar,
mas do cabelo eu não abro mão. Quando eu comecei a
deixar ele crescer, ele ficava bem alto, parecia um capacete. Mas eu não desisti. Foi só ele ficar um pouquinho
maior que eu fiz a definitiva34. Já tive várias fases, passando pela ruiva, pela morena, pela loira e até afro. Mas a
que chama mais atenção mesmo, não tem jeito, é a loira.
Por isso, eu prefiro descolorir meu cabelo. Ele não é tão
longo por causa do meu trabalho, então eu coloco um loiro fechado e quando saio à noite eu coloco um aplique
loiríssimo para dar o toque angelical, glamuroso.

Desta forma, alguns recursos são utilizados para
deixar o cabelo longo, liso e loiro, como tintas, descolorantes, megahair, apliques móveis, escovas, definitivas
ou não, chapinha etc. Entretanto, a maioria recorre às
técnicas mais baratas, sendo o megahair utilizado com
menor frequência. A peruca é vista como “não autêntica”, pois “mulher que se preza, não usa cabelo falso”,
como afirmou a travesti Simone. Mas não basta ter um
cabelo bonito, tem que saber usá-lo, pois, por mais que
ele não seja considerado tão belo assim, saber bater ca34

Recurso capilar de alisamento dos fios.
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belo é o que dá um charme todo especial. Bater cabelo
é uma categoria êmica usada para a técnica de jogar o
cabelo para o lado e para trás antes do corpo, apenas
com o movimento da cabeça de forma descontraída e
debochada, ou, na definição de Benedetti, apesar do autor não fazer referência e esse termo: “[...] virar para o
lado, jogando, antes do corpo, todo cabelo, como a mostrar uma certa displicência (quase sarcástica) ou uma
descompromissada superioridade sobre todos” (BENEDETTI, 2005, p. 63).
Com relação aos adereços na parte superior, os
piercings recebem destaque. Eles são utilizados principalmente no nariz e no supercílio, mas encontrei travestis com piercing no dente e nos lábios. São postos brincos
nas orelhas e também piercings na cartilagem superior.
Outro recurso utilizado por grande parte das
travestis é a lente de contato, geralmente, despontando
como preferências, as de cor azul e verde, o que vai ao
encontro das afirmações acima sobre uma conformação
aos padrões eurocêntricos de beleza.
2.5 “Incorporando” o desejo
Na parte “de baixo”, os pelos também despontam como uma grande preocupação. Eles são retirados
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através dos mesmos tratamentos narrados acima em
comparação ao chuchu (lâmina, cera, laser, pinça) ou
descoloridos com substância química de amônia, conhecido por “banho de lua”. Algumas travestis chegam a
depilar o corpo inteiro, costas, bumbum, peito, barriga,
virilha, pernas, pés, axilas, braços, mãos, enfim, onde insiste em nascer pelos. Outras depilam somente as pernas
e descolorem os pelos dos braços e do restante do corpo. Tudo depende da quantidade de pelos que cada uma
possui, assim como da dosagem de hormônio ingerida,
pois, como já foi falado, este diminui a quantidade e a
espessura dos pelos.
O cuidado com as mãos, os pés e as unhas também demandam tempo e investimento. Para tanto, elas
usam cremes para suavizar a textura da pele. Nas unhas
usam esmaltes, geralmente de cores fortes, como o vermelho, café e roxo, por acreditarem que ressalta a feminilidade, e deixam crescer as das mãos. As unhas postiças,
geralmente, são vistas da mesma forma que as perucas,
como não autênticas. São usadas somente como último
recurso, em casos em que as unhas quebram acidentalmente ou são cortadas por algum motivo.
O figurino é a parte do visual para o qual as
travestis mais dedicam tempo e pensamentos, e para o
qual elas podem explorar toda sua criatividade e criar
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espécies de personagens. Desta forma, existe a “discreta”, a “ousada”, a “extravagante”, a “puta” etc. Florentino e Silva (1996) chamaram atenção para isso, afirmando que a travesti opta pelo “tipo de mulher” que deseja
“estar” em determinados momentos, como “‘estar prostituta’, ‘estar recatada’, ‘estar artista’, ‘estar...’” (FLORENTINO e SILVA, 1996, p. 111).
Seguindo a sequência de transformações apontadas por Nathyelle e compartilhada entre muitas travestis,
as roupas são a primeira preocupação no que diz respeito
a parte localizada abaixo do pescoço. É o que primeiro elas
tentam modificar, feminizar, de acordo com Monique “Comecei, quando... eu fui logo botando saia, até meus quatorze
anos. Eu não tenho silicone líquido no seio, tenho prótese.
Silicone eu tenho no bumbum e no quadril, pouquinho, só
tenho uns litros...”.
Muitas vezes a feminização do figurino acontece
mesmo antes da ingestão de hormônios, que é um marco central na decisão de tornar-se travesti. Muitas optam
por essa decisão por ser uma mudança menos definitiva.
É como se fosse um experimento. Algumas começam bem
cedo, como afirmou Angelina, sem nenhuma dúvida do que
realmente desejava para si: “Comecei com uns nove anos,
entrei com nove anos nesse mundo. Comecei a andar de
roupa curta... Vestia roupa curta, foi assim que eu comecei”.
177

Algumas travestis compartilham da ideia de que
basta usar roupas femininas ininterruptamente para ser
uma travesti, deixando as transformações corporais mais
incisivas, como hormônios e silicone, em segundo plano ou
simplesmente, descartar essa possibilidade, a exemplo da
travesti Mônica que mencionou: “O negócio é a roupa que
se traja” ou mesmo de Marjorie:
MARJORIE: Tem uma diferença entre travesti e transformista. Transformista é quando só se transforma, às
vezes, de vez em quando, pra realizar trabalho. Travesti
é aquela que se veste vinte e quatro horas de mulher. Eu
me visto vinte e quatro horas. Tomo hormônio, só que
agora eu parei. Só tomei três meses e parei porque nunca
mais eu tive vontade e dinheiro pra comprar.
PESQUISADORA: Pra ser travesti tem que ter silicone?
MARJORIE: Não, pra ser travesti não. Como eu te falei,
travesti é aquela que se veste vinte e quatro horas de mulher, não importa se tem silicone. O negócio é a roupa
que se traja.

De qualquer modo, o que não deixa dúvida é a
importância que as travestis atribuem às roupas femininas, como saias, blusas decotadas, sutiãs com enchimento, calcinhas, vestidos etc.
Não é um simples trocar de vestimenta que o caracteriza,
não é uma fantasia de carnaval que se retira quando aca178

ba a festa e o homem aparece novamente. A subjetividade
também está em jogo, e independente dos motivos que o
levam a tal atitude, o ser humano que carrega dentro de si
possui vida própria, paixões, conflitos, preconceitos, desejos, valores e vontades que se expressam cotidianamente
[...]. A condição de “estar mulher” implica a produção de
um corpo, de uma identidade que se torna visível através
da eleição de traços diacríticos que vêm determinar a identidade pessoal e grupal e, neste sentido, a expressão travesti soa como uma metonímia. As vestes são apenas um
signo da série significativa que constitui a mulher (FLORENTINO e SILVA, 1996, p. 109, grifos meu).

Por mais que não seja a única transformação
adotada para algumas, as vestes certamente são indispensáveis no processo de construção travesti. Mas, como
afirma Florentino e Silva, essa não é uma atitude isolada.
Por trás dela, outras questões subjetivas estão em jogo,
como desejos e valores próprios que fazem com que elas
manipulem seus trajes, encarados como apenas um signo dentre muitos que compõem esses sujeitos.
O montar-se, categoria êmica usada para o processo de produzir-se ou (trans)vestir-se – expressão usada por Vencato (2002) –, ou seja, travestir-se em uma
configuração oposta àquela esperada de acordo com a representação do sistema binário de gênero, não é apenas
um jogo no qual ocorrem trocas de peças do vestuário,
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mas, a maneira de algumas concepções afro-religiosas,
é como se uma entidade “montasse” no corpo. Por ser
carregada de signos, a vestimenta dá vida nova à pessoa
que a compõe, conforme afirma Jennyfer:
JENNYFER: Quando eu me monto parece que incorpora,
sabe? Subo no salto, rodo a saia. O olhar já é diferente,
parte do canto do olho e é mais profundo. Não sei nem te
explicar o que é. É muito doido! Essa que vos fala é outra
pessoa, assim de chinelo não conta, né gata?!

Para Marcos Benedetti (2005), as roupas que as
travestis usam constituem uma linguagem, pois no processo de transformação do gênero vivenciado por elas,
as vestimentas e os adornos são peças que possuem a
capacidade de comunicar “ao grupo e às demais pessoas em geral características e atributos da pessoa que
os porta.” (BENEDETTI, 2005, p. 73). Para o autor, entretanto, montar-se é o ato de vestir-se com roupas femininas, um ritual diário de preparação para as saídas
à noite, como se fosse algo passageiro, marcado para ser
executado em determinado tempo e espaço específico.
Aqui, em São Luís, percebo que este é um processo mais
profundo e demorado, é um investimento a longo prazo, é toda a transformação. Aqui, esse termo denota outras coisas, processos mais definitivos como cirurgias e
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conquistas corporais através da ingestão de hormônios.
Há um montar-se constante.
Com o auxílio do figurino, elas vão delineando os limites entre suas subjetividades e as de outras,
como a diferença estabelecida acima por Jennyfer entre travesti e drag queen e por Mônica entre travestis e
transformistas. Estas últimas se diferenciam das travestis por “se passarem por mulheres” por apenas algumas
horas, enquanto que as travestis “passariam por uma”
até mesmo durante “o sono da beleza”.
Abrindo um parêntese para falar um pouco sobre esses termos direcionados a diferentes subjetividades, apesar de Mônica ter falado em “transformistas”,
algumas travestis informam que esta denominação não
existe mais, como Jennyfer ressalta, por exemplo:
JENNYFER: Transformista não existe mais, essa categoria. Isso foi há séculos luz a fio. Transformista hoje em
dia são as drags. Transformista era aquele que só fazia
shows e pronto e agora são as drags que fazem shows.
E tem travesti que também faz show. Conheço algumas
que fazem.
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Entretanto, segundo alguns autores, a drag
queen possui alguns traços que a diferenciam de
qualquer outra manifestação subjetiva, como a ironia, a
irreverência e o exagero, por exemplo.
Ser drag associa-se ao trabalho artístico, pois há a elaboração de uma personagem. A elaboração caricata e luxuosa de um corpo feminino é expressa através de artes
performáticas como a dança, a dublagem e a encenação
de pequenas peças. [...] Embora sejam atores transformistas, as drags distinguem-se dos travestis por andarem,
em seu cotidiano, vestidos de homens, exercendo também
profissões diversas, não afeitas ao transformismo durante
o dia. Travestis utilizam próteses de silicone e hormônios
na constituição de seus corpos femininos, permanecendo
travestidas em seu cotidiano, e não o fazem de maneira
exagerada e caricata. [...] Os sujeitos, quando montados
de drag, unem, em um único corpo, características físicas
e psicológicas de ambos os gêneros, sendo e estando masculinos e femininos ao mesmo tempo, em um jogo de composição de gêneros que questiona a rigidez do conceito de
identidade (CHIDIAC e OLTRAMARI, 2004).
É um pouco a confusão entre os signos masculinos e femininos que faz com que a drag chame a atenção e, por vezes,
divirta. A drag aguça a curiosidade da plateia, que em muitos momentos busca aquilo que não está no lugar – um
descuido na maquiagem, uma “mal andada” de salto, um
pênis mal escondido etc. – sendo que, o que está “fora do
lugar” causa alguma instabilidade e desconforto (VENCATO, 2002, p. 12).
182

Travestis, transformistas, drags queens etc., expressões de um mesmo fenômeno, o fenômeno trans-gênero. Em comum, estas expressões são manifestações de
“travestir” – apropriação de roupas e signos do gênero
oposto ao esperado pelo seu ou uma confusão dos signos
masculinos e femininos de forma a torná-los inclassificáveis. O que vai variar é o grau dessas manifestações.
Para acompanhar as vestimentas e compor o visual das travestis, estão os sapatos, sandálias e tamancos, de saltos (e “bem”) altos, acompanhados de meias
em algumas ocasiões. Além disso, há os adereços, as bijuterias, como brincos, anéis, colares, pulseiras, tornozeleiras, piercings etc., que não devem faltar, pois eles
viriam a dar os retoques finais por fazerem “toda a diferença”. Sem falar nos cintos e nas bolsas, sendo que esta
última, além de incrementar o estilo, é útil no transporte
de itens indispensáveis e que muito demonstram sobre
as particularidades das travestis, por exemplo, batom,
lápis de olho, espelhos, pílulas hormonais, celulares, e,
como já pude presenciar, uma agulha de uso veterinário
usada para a aplicação de silicone líquido. Ao perguntar o motivo dela carregá-la para todos os lugares, Paola
respondeu que foi um presente da bombadeira na sua
primeira aplicação e que desde então não teve coragem
de retirá-la da bolsa.
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2.6 Hormônios: a compra da beleza
O tratamento hormonal é um marco no processo de tornar-se travesti, pois permite o arredondamento das formas do corpo, como cintura, quadril e coxas,
além de diminuir a quantidade e a espessura dos pelos
e, segundo algumas, “afina a voz”.
FERNANDINHA: Um dia eu cheguei na farmácia lá na
Liberdade35 e a menina de lá que me aplica a injeção disse bem assim: “Tu já veio comprar tua beleza?” Eu perguntei mesmo assim pra ela: “Onde foi que tu aprendeu
isso?” Ela respondeu que foi com a gente mesmo. Eu só
ri. Aiai. E num é que ela aprendeu! “Pois aplica logo, mermã, que ainda existe a lei da gravidade.

Para Benedetti, “Submeter-se ao tratamento
hormonal parece identificar-se com a própria decisão
de incorporar a identidade travesti” (BENEDETTI,
2005, p. 73). Segundo este autor, o uso de hormônios
entre as travestis é um elemento simbólico que goza de
um status privilegiado, “seu consumo parece ser o elemento simbólico que determina o ingresso nesta identidade social em fabricação, nesta moldura social possível” (BENEDETTI, 1988, p. 14). Entretanto, seu uso
não é homogêneo, assim como sua posologia. Das trav35 Bairro da cidade de São Luís.
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esti com as quais mantive contato, apenas uma nunca
havia feito uso deles, apesar de sempre ponderar com a
afirmação de que “das necessidades do futuro ninguém
sabe”, deixando em aberto a possibilidade de ainda recorrer a ele. Ela optou por isso por achar que os resultados eram muito lentos, sendo mais eficaz o uso de outros métodos que possibilitam o surgimento das formas
desejadas em um curto período de tempo.
Outras travestis, por mais que não recorram sistematicamente ao tratamento hormonal, já o tinham
feito em algum momento das suas vidas. Encontrei casos de travestis que tomam por pouco tempo, cerca de
dois anos, geralmente, assim que entram na fase da puberdade e de travestis que fazem uso dele há mais de
vinte anos, como é o caso da travesti Simone. Quanto à
dosagem, isso também varia muito, pois inúmeras crenças circulam em torno disso, entretanto, alguns métodos são seguidos, dependendo dos conselhos transmitidos pelas que já tomaram ou tomam. Geralmente, no
início a dosagem é maior. Algumas tomam injeções hormonais quinzenalmente, além do comprimido diário,
umas tomam cerca de três a quatro comprimidos por
dia, outras injeções semanalmente, além de comprimidos e demais combinações. Na fala de Paola que segue,
podemos perceber como o uso de hormônios é encara185

do, a princípio como um primeiro recurso que “prepararia” o corpo para uma segunda fase, a da aplicação do
silicone líquido.
PAOLA: Geralmente a gente começa com hormônio. Vai
logo mudando, geralmente, quanto mais nova a gente é,
melhor o hormônio feminino... né? Porque antes de ter
um silicone a gente precisa ter uma elasticidade na pele.
O hormônio serve pra dar essa elasticidade, pra ir já dando uma forma. Eu tomava quatro injeções a cada 15 dias,
comprava em farmácia, os farmacêuticos mesmo aplicavam, não é difícil, eles mesmo vendem e eles mesmo
aplicam, mas tem algumas coisas por trás disso. Sempre
as meninas me falavam: “Ah, tu é muito bonita! Toma
hormônio, tu já tem uma bundinha e tal... e hormônio vai
modificando o teu corpo.
PESQUISADORA: O hormônio é indispensável para colocar o silicone?
PAOLA: Precisa! Não necessariamente, mas o melhor é
tomar hormônio porquê dá elasticidade. Eu coloquei 6
litros. No quadril, bumbum, coxa, panturrilha. Depois
disso a gente para imediatamente. Não precisa mais!
Pra quê? Porque dos hormônios fica os efeitos colaterais.
Porque eu, quando eu tomava muito, dava sonolência,
diarreia, formigamento no corpo. Aí você se priva de ter
uma vida, por exemplo, não pode beber, não pode... é...
ter relação sexual porque ejacula, porque o próprio hormônio é eliminado no esperma, quando goza. Aí, meu
deus, foi tudo por água a baixo! (risos) E silicone não,
você pode até aplicar bebendo, tomando uma cerveji186

nha. Terminou, toma anti-inflamatório, cuidados com o
“cumê”, sol, um mês e tal...

Pela sua fala, podemos concluir, entre outras
coisas, que o uso de hormônios não é um fim em si,
mas uma preparação para a fase seguinte. A crença de
que o hormônio prepara o corpo para receber o silicone
é compartilhada por muitas travestis, pois ele daria a
elasticidade necessária para a pele “comportá-lo”, como
podemos perceber nas falas de Nathyelle e Samantha:

NATHYELLE: Pretendo me “siliconizar”, meu corpo todinho, por isso eu tô tomando hormônio e preparando
meu corpo. Não é assim do dia para noite. Como eu te
falei, meu corpo era muito masculinizado. Se eu fosse
colocar o silicone do jeito que ele tava, ia ficar plastificada, toda dura, não ia dar o movimento, não ia comportar
o silicone, entendeu? Os vasos precisam estar dilatados
para os músculos se desfazerem e o silicone penetrar.
SAMANTHA: Se eu for te falar da minha vontade de ser
travesti, posso te dizer que primeiro eu fui vendo que eu
tinha muita vontade de virar feminina, de ficar mais feminina. Então, eu era muito magrinha, eu via que as outras mais antigas pra virar feminina ou tomava hormônio
ou botava silicone e aí eu comecei a tomar hormônio pra
ficar mais feminina e eu vi que meu rosto já ficava mais
afeminado. Mas o meu corpo eu também queria mudar,

187

aí eu comecei a ficar mais afeminada com os hormônios.
Primeiro eu tomei hormônio, fiquei com o rosto feminino e comecei a usar maquiagem. Maquiagem de dia e a
noite eu pesava um pouco pra sair. E comecei a usar saia
e blusa feminina.
PESQUISADORA: Qual a dosagem de hormônio?
SAMANTHA: Tomava Amoxiclin. Injetável, duas vezes
ao mês. Tudo por indicação das outras, mas eu via que
realmente ficava bom. Eu comecei a ficar feminina, depois eu parei por causa que eu fui ficando mais madura
e fui descobrindo as partes que eu devia investir. Parei
e fui... mandei fazer meus seios logo pra mim ficar logo
com eles e pra parar de tomar hormônio. Coloquei os
seios de silicone injetável, é... industrial. Aí cada vez que
você vai passando, com o tempo você vai amadurecendo.
Aí depois que eu fiz o meu peito eu não gostei, achei que
ficou feio. Talvez seja porque eu tenha parado de tomar
hormônio, mas eu não gostava do formato. Aí o tempo foi
passando e juntei dinheiro pra botar uma prótese. Botei
uma prótese por cima do silicone líquido mesmo...

Samantha, para “virar feminina”, resolveu
começar com o tratamento hormonal e logo percebeu
que seu rosto ficou mais afeminado, o que confirma as
considerações feitas acima baseadas na ideia de que as
transformações começam ou devem começar de cima
para baixo. Após a aplicação do silicone líquido, ela
parou de tomar os hormônios, pois acreditava que não
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precisava mais deles, visto que já “estava com seus seios”. Entretanto, mesmo acreditando não precisar mais
tomá-los, ela atribui a não perfeição dos seus seios conquistados a essa ausência, confirmando, mais uma vez,
a crença de que são os hormônios que possibilitam o
“formato” mais adequado.
Na fala de Ramona, a seguir, confirma-se a
crença de que existe uma necessidade do tratamento
hormonal antes da aplicação do silicone líquido. Entretanto, percebemos um traço marcante compartilhado
entre elas, a crença de que os hormônios afloram algo
que “é de dentro”, ou seja, é como se estes despertassem
e fizessem florescer uma feminilidade jamais conquistada através de outros meios, nem mesmo com o silicone,
pois este “só dá as formas”, entende-se com isso, a construção de uma aparência externa.
RAMONA: Primeiro eu comecei aos 18 anos. Já tinha algumas coisas, mas a mudança mesmo foi com os hormônios. Primeiro eu comecei tomando Anaciclin, é um antigo... um anticoncepcional que a gente tomava que era,
na minha época era o auge. Eu tomava um comprimido
após o jantar todo dia. Hoje eu já tô toda siliconada, já
não tomo mais nenhum tipo de hormônio.
PESQUISADORA: Tem que tomar hormônio para depois
colocar silicone?
RAMONA: Tem. O ideal é primeiro tomar um hormônio
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que é pra poder o músculo masculino se dilatar porque
o hormônio feminino de encontro com o corpo, com o
organismo masculino... o feminino de encontro com o
masculino, ele dilata as carnes, elas se abrem, começam a
pegar formas, cria nádegas, cria coxas, é... ele se deposita
na mama. Entendeu? Aí é quando surge aquela aparência
afeminada.
PESQUISADORA: Como saber se o corpo já está preparado para colocar o silicone?
RAMONA: Tem pessoas que até hoje tem silicone e continua tomando hormônio. Porque o silicone quando injeta
no local, ele fica lá. O hormônio não, ele age no corpo
todo. Então tem homossexuais que não são tão afeminados que quando deixa de tomar o hormônio ele fica já
com a voz grosseira, os pelos começa a aflorar demais.
Então é jeito que o silicone não dá. O silicone, na realidade, ele só dá as formas. Essa coisa de dentro, que é de
dentro de você, só o hormônio proporciona. Então tem
homossexuais que mesmo siliconados, continuam tomando hormônio.

Além dos resultados físicos, algumas alterações
de humor são narradas pelas travestis em função do uso
de hormônios, o que vem complementar a afirmação de
Ramona de que estes mexem com o interior do corpo,
alterando outros sentidos, conforme relata Simone.
SIMONE: Tô tendo que tomar remédios para enjoo e algumas vitaminas. Não tô conseguindo comer nada, fico
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muito enjoada. Tudo que eu como quer voltar. Parece
aqueles sintomas de gravidez, menina! Ou então de TPM,
sabe? Tô tentando dar um tempo de hormônio, porque
toda vez é essa novela. Mas às vezes eu me sinto até bem,
só assim eu sei pelo que a mulher passa. Tirando os ataques, os nervosismos, tem a parte que se tira proveito.

Os hormônios, para as travestis, além de possibilitar novas formas estão associados a sentimentos e a
valores próprios do feminino. Os enjoos, os “ataques”, o
nervosismo vivido por Simone, por mais desagradáveis
que sejam, possuem uma carga positiva ao possibilitarem sensações que ela associa às experiências exclusivas de mulheres em períodos específicos, como tensão
pré-menstrual e gravidez, ou seja, “os efeitos colaterais
testemunham a fabricação do feminino nas travestis”
(BENEDETTI, 1998, p. 12). Ainda segundo esse autor, o
uso de tratamentos à base de hormônios pelas travestis
parece indicar uma dimensão físico-moral no processo
de constituição dessa nova identidade sexual e de gênero, a identidade travesti.
Outro mito que circula entre as travestis em torno do uso de hormônios, é com relação ao jogo que elas
fazem entre a ingestão destes e suas reações fisiológicas
próprias do corpo que ainda “insiste” em ser masculino,
como nos diz Rafaela:
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RAFAELA: Ontem eu saí e bebi muito, mas o pior não é
isso. É que eu fiquei com um bofe. Não é isso que é ruim,
ele era até muito gostoso! Mas ficou uma camada de secreção em cima do meu pênis, como se eu tivesse gozado.
Aí eu pensei logo que os hormônios tinha tudo saído e
fico logo pensado que vou ficar masculinizada. Por isso,
eu tomo um comprimido de cinco em cinco minutos...

A crença de que o hormônio é eliminado pelo
esperma faz com que elas queiram repor imediatamente as “doses de feminilidade perdida” com uma quantidade extra de hormônios. Aqui, estão presentes duas
dimensões: o gozo, que representa a masculinidade e
os hormônios, que representam a feminilidade. Por ter
saído um líquido pelo pênis associado ao gozo masculino, ela acredita que essa reação possa atrapalhar seu
processo de feminização possibilitado pelos hormônios.
Pelo que pude perceber, essa é uma crença compartilhada entre as demais. O que se confirma na passagem
da fala de Paola narrada acima: “[...] não pode... é... ter
relação sexual porque ejacula, porque o próprio hormônio é eliminado no esperma, quando goza. Aí, meu
deus, foi tudo por água a baixo!”.
Outra ideia vinculada a essa, é o fato delas acreditarem que os hormônios deixam o esperma “aguado”.
No jogo de adição de feminilidade possibilitado pelo tra192

tamento hormonal, a masculinidade vai ficando mais rarefeita. A percepção de que o esperma vai ficando “ralo”
exemplifica essa noção. Corroborando com essa crença,
tem outra de que os testículos e o pênis vão ficando atrofiados, impossibilitando, muitas vezes, a ereção deste e,
por conseguinte, uma relação sexual, como dizem, “ativa” (ou seja, de penetração). Esse é um dos motivos que
fazem com que as travestis profissionais do sexo abandonem o tratamento hormonal, visto precisarem deste
“instrumento de trabalho” em perfeitas condições.
Por mais que esses efeitos causados pelo uso de
hormônios sejam positivados por estar associados ao feminino, percebi que em alguns casos eles possuem certo
sentido negativo. Em algumas falas o uso de hormônios
parece ser negativado por denunciar uma suposta artificialidade da desejada condição feminina. Talvez, por
isso, falem com orgulho que não precisam mais tomar,
diferente do “viciar-se” apontado por Benedetti (2005),
ou seja, a afirmação cheia de orgulho de que estão viciadas no uso de hormônios. Para o autor, essa é uma
forma de atestar os atributos femininos que estão sendo
construídos e afirmados. Por outro lado, percebo que ao
não precisarem mais deles, também estão a testar esses
mesmos atributos.

193

Isso transparece na fala de Samantha:
SAMANTHA: Eu tinha alguns sintomas quando tomava
hormônio. Assim, eu não sentia nada, mas também não
gostava porque todo mês tinha que furar. Como eu te
disse, hormônio eu não tomo mais, nem pretendo mais
tomar. Dei graças a deus quando não precisei mais deles.
Eu me sentia poluída. Tudo que eles tinham que me dar,
já me deram. Já usufrui muito deles, mas hoje eu falo
sem medo de ser feliz que dessa água não beberei. Pra
quê? Eu já sou uma mulher. Você me olhando assim diz o
quê? (risos) Mas não condeno quem usa, todas temos que
passar por isso. Eu só falo isso do alto do meu belo corpo.

Além dos resultados físicos atingidos por meio
do uso de hormônios e das crenças que giram em torno deste, pude perceber que algumas técnicas corporais
e expressões de sentimentos são atribuídas ao tratamento hormonal. Algumas relatam que os hormônios
contribuem para deixar os gestos mais delicados, e até
mesmo, efetuam uma mudança no olhar, proporcionam
um brilho diferente. Relatam, também, uma propensão
à sensibilidade, o que facilita o choro, assim como proporciona um sorrir mais espontâneo, que “sai com mais
facilidade”, além da delicadeza nessas diversas formas
de expressar o que sentem, até mesmo na forma de ter
um orgasmo.
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Para uma melhor compreensão, essas questões
podem ser analisadas à luz das considerações feitas
por Marcel Mauss nos textos A expressão obrigatória
dos sentimentos (rituais orais funerários australianos)
(2001) e As técnicas corporais (2003b). No primeiro, o
autor nos informa que os sentimentos, não só choros,
como as demais formas de expressão oral são fenômenos
sociais, ou seja, não são somente reações fisiológicas e
psicológicas, são eles “marcados eminentemente pelo
signo da não-espontaneidade, e da obrigação mais perfeita” (MAUSS, 2001, p. 325). Neste sentido, é possível
afirmar que, por mais que seja uma aprendizagem dos
modos de sentir e de se expressar, as travestis atribuem,
em parte, essas construções aos efeitos dos hormônios.
KARINA: Se quiser virar travesti tem que mudar o corporal totalmente. Mas não é só isso. Tem que mudar tanto
corporal como mentalmente.
PESQUISADORA: Como assim mentalmente?
KARINA: Isso é na vida que a gente aprende. Dá trabalho, mas o que não dá? Tem o preconceito e tudo mais,
mas mesmo assim eu vou indo.

Karina está se referindo aos gestos que fazem
uma travesti e o que flagra a não espontaneidade desses gestos é a frase “Dá trabalho”. Além da mudança
corporal, a mudança de hábitos, gestos, comportamen195

tos, viria complementar a construção da subjetividade
travesti. Ao falar “é na vida que a gente aprende”, ela
está se referindo a aprendizagem feita desses gestos e
sentimentos através dos códigos presentes nas redes
de relações compostas pelas demais, questão essa que
será discutida no último capítulo do presente trabalho.
Por enquanto, quero ressaltar que, longe de ser algo
naturalmente dado, apesar de algumas relatarem que
“já nasceram assim”, a expressão dos sentimentos e as
técnicas corporais não passam de repetições e de aprendizagens desses atos, de forma a aparecerem como algo
intrínseco. Além disso, ao atribuírem certas mudanças
gestuais e comportamentais aos hormônios, elas estão
compartilhando de uma crença de que estes modificam
os hábitos, o que acaba por direcionar certa postura
A questão da voz, vista como prioritária e indispensável por elas, também pode ser inserida nesse
trabalho incessante de lutar contra o “masculino” em
suas vivências. Essas “rainhas do falsete”, como chama
Benedetti, tentam, a todo custo, driblar a gravidade do
som, por ser uma “característica que acusa a condição
biológica da travesti” (BENEDETTI, 2005, p. 63). Tentando esconder essa insistência do biológico, elas treinam horas para possuir uma voz mais “aveludada” e
dividem entre si algumas técnicas para isso. Certa vez,
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ouvi que funciona fazer gargarejo diariamente, ao acordar, com algum suco de fruta doce ou cantar uma música de alguma pop star em voz alta, assim que acordar,
pois esse é o horário em que a voz se torna mais grave,
de forma a expulsar toda a sua masculinidade embutida
na voz. O som das estrelas veneradas por essas pessoas
forneceriam a dosagem de feminilidade da qual precisam. Enfim, “engolir um gato”, expressão que ouvi certa vez de uma interlocutora, é algo muito difícil, talvez
o que marca com mais evidência a condição biológica,
tornando-se quase impossível a dissimulação dos signos
associados à condição masculina que elas tanto tentam
esconder. Mesmo assim, elas “vão indo”, como afirmou
Karina, ou seja, vão tentando, vão aprendendo.
2.7 Silicone: líquido mágico36
As travestis com as quais conversei adoram falar sobre seu inesgotável processo de investimento corporal. Ao relatarem em detalhes sobre os procedimentos de tudo que já fizeram, juntamente com a ingestão
de hormônios, a aplicação de silicone líquido se destaca.
Estas duas técnicas de feminização constituem os produtos de maior valor simbólico entre as travestis, pois é
através delas que vão conquistando suas tão desejadas
36 Expressão usada por Neuza Oliveira (1994).
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formas e com isto, se constituindo enquanto travestis
ao darem corpo aos seus anseios, aos seus desejos “de
se aproximarem o máximo possível do que sonham que
são”, como diria Agrado no seu encontro com a “autenticidade”.
As afirmações de Paola e Samantha, a seguir,
mostram que o silicone é uma opção até certo ponto. O
mesmo que acontece com o tratamento hormonal. No
entanto, a combinação dos dois, primeiro os hormônios, depois o silicone, segundo elas, seria o ideal, como
já foi falado. Só que a vantagem do silicone em relação
ao hormônio é que os resultados desejados aparecem
em curto período de tempo. Por isso é visto com outros
olhos, é mais carregado de sentidos para as travestis.
PESQUISADORA: Existe travesti sem silicone?
PAOLA: Têm, têm várias. As que preferem não colocar,
só ficar com o tratamento hormonal. Só que o hormônio
é um processo muito lento, por exemplo, o que se adquire
com o silicone em uma, duas aplicações, dez anos de hormônio não faz. Entendeu? É muito mais prático. É rápido
e perfeito, entre aspas. Tem umas que nem hormônios
tomam. Aí a gente... porque a gente trabalha com classes.
PESQUISADORA: Como assim classes?
PAOLA: Vamos numa festa gay. A travesti mais bombada, aquela que tem já prótese e silicone e tal, aquela que
tem, sabe? Tal... Ela é vista assim, como “A Poderosa”. Aí
chega aquela que a gente prefere chamar de gay (risos).
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Travestizinho! Ah, essa daí é um “homem louco”, como
a gente prefere chamar (risos). Não tem um óleo no corpo, não tem nada. Aí geralmente se cria essa diferença de
quem é mais perfeita e porque não é. Por exemplo, meu
cabelo é natural (longos, ondulados e loiros), então isso
já causa um diferencial. Eu já tenho esse olho que também é natural (azuis), a unha é natural (enorme, pintada
com esmalte de cor dourada). Aí já tem um diferencial. Aí
quando eu coloquei o silicone a primeira vez me disseram
assim: “Meu Deus! A bicha já é bonita, vai colocar silicone, pronto! Não vai ter pra ninguém” (risos).
PESQUISADORA: Qual sua opinião sobre travestis que
não tem silicone? É fundamental?
SAMANTHA: Existe essas, né? Essas se chamam... Mas
não pode ser considerada uma travesti. Eu não posso ser
agressiva com as palavras, mas pra mim, tão começando
a ser. Essas... posso considerar que ainda estão começando a ser uma travesti. Posso chamar de um gay, mas não
é com essa palavra que eu posso chamar. Tão começando
a vida ainda. Chamam de transformista, entendeu? Se
transformam! Isso! Travesti é totalmente diferente dessas pessoas que se transformam. A travesti ela já é feita
de dia e de noite, ela já tem silicone, já tem uma prótese,
ela já é feminina de dia e de noite, não muda em nada.

Na fala de ambas, o silicone aparece como elo,
como elemento em que se reconhece uma subjetividade
em comum. Para elas, o reconhecimento da travestilidade sem uso do silicone é questionável, não passando
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de um “transformista”, de acordo com Samantha ou de
um “homem louco”, nas palavras de Paola. Ao abrirem
mão desse elemento considerado fundamental e por
não terem as formas femininas necessárias para se inserir nessa experiência37, seriam reprovadas pelo grupo.
Dentre as travestis com as quais mantive contato, poucas consideram irrelevante o uso do silicone
na constituição da travestilidade. Tal como as afirmações de Marjorie e Mônica citadas no tópico anterior,
Fernandinha sustentou: “Para ser travesti não necessariamente tem que ter silicone. Eu não tenho. Travesti é
aquela que se veste vinte e quatro horas de mulher, não
importa se tem silicone ou não. O negócio é a roupa que
se traja”.
Fernandinha afirma, mais uma vez, a importância da vestimenta para essa formação identitária, o
que vai de encontro às considerações feitas acima por
Florentino e Silva (1996) de que as vestes são apenas
um signo significativo nesse processo. Para Fernandinha, elas são todo o processo. Entretanto, essa é uma
posição minoritária.
A grande parte das travestis, se ainda não colocou silicone em alguma parte do corpo, deseja colocar
37

Esses mesmos discursos serão analisados no último capítulo,
pois estão presente elementos de sociabilidade e de compartilhamento de
(in)diferenças.
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e até tem isso como meta de vida, como Nathyelle que
pretende “se siliconizar” nem que para isso ela “morra
de trabalhar” ou “passe fome”. Algumas falam que só se
sentirão realmente felizes no dia que tiverem “seu corpo”, entenda-se com isso, moldado à base do tão precioso líquido ou de cirurgias plásticas. Como Samantha,
ao responder minha indagação sobre o dia em que se
sentirá mais feliz:
SAMANTHA: Depois que eu fizer minha cirurgia eu posso dizer isso. Mas hoje eu posso dizer que eu estou realizada porque eu tinha vontade de botar silicone e uma
prótese. Se eu parar por aqui eu já estou satisfeita. Eu
não vou te mentir, eu sou realizada. Eu tenho minha casa,
conquistei minha prótese. Só que, a gente nunca pode dizer que estamos totalmente realizada. Mas se eu parasse
por aqui eu tava bem realizada, porque eu venho de um
mundo que eu já conquistei muita coisa. Hoje eu tenho
meu salão, dá pra mim sobreviver. Trabalho por conta
própria, já tem três anos isso. Antes eu era cabeleireira.
Eu trabalhava para outra pessoa e hoje, digamos, que eu
tenho coisas que me deixam feliz.

A conquista dos seios por Samantha é igualada com a conquista material de bens, como a casa e o
negócio próprio. A cirurgia da qual ela se refere é a de
transgenitalização, que seria o ponto máximo de felicidade alcançada.
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O silicone líquido é usado nos mais variados
locais, dependendo do gosto da cliente. Geralmente, as
partes do corpo preferenciais para receber o líquido são
seios, bumbum, coxa e quadril. A quantidade também
varia, mas, como está expresso na fala de Monique, a
seguir: “uns litros”, ou seja, o “quanto mais, melhor”,
predomina.
As técnicas usadas nesse procedimento serão
discutidas no capítulo seguinte, por enquanto, vale apenas pontuar o que Monique faz questão de ressaltar, a
forma clandestina com que é feito.
MONIQUE: No seio eu não tenho silicone, tenho prótese. Silicone eu tenho no bumbum e no quadril, pouquinho,
só tenho uns litros... dói muito!!! Coloquei em São Paulo e
não foi clínica não, foi clandestinamente mesmo. A prótese
foi em clínica. A prótese e a plástica no nariz. Não é clínica,
são qualquer pessoa que diz que aplica, a gente compra,
elas tem os meios de comprar e a gente aplica, pede para
aplicar. Não tem anestesia nem nada. Nada! É uma agulha do tamanho de aplicar vacina em cavalo. É uma dor!!
Hum, dá um medo horrível! Elas aplicam e tu sai na hora,
como se fosse uma injeção. Éééé, mas assim, tem que ter o
repouso porque senão desce para os pés. Tem muita gente
que tem os pés deformados. Mas eu não coloquei exageradamente, coloquei só uns litros. Só! (risos)
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Apesar de todas as dores e riscos, por ser uma
forma ilegal, o que importa são os resultados adquiridos, como Nathyelle também revela:
NATHYELLE: Pretendo me siliconizar, mas não é agora.
Eu espero que com orientação das outras, eu ainda não tô
preparada. Porque a gente tem que tomar hormônio pra
primeiro, pra tá fazendo uma base para sustentar o corpo
de silicone, porque tem a pele que vai esticar, entendeu?
Porque é tudo na seringa mesmo. O silicone é liquido,
é... injetável também. Tem um período de quinze dias pra
ficar “acamada” e parece que dez dias sem tá podendo assim, tá usando roupas muito apertadas, saltos altos, não
pode tá usando essas coisas até o silicone fixar, igualar ao
corpo. Mas, às vezes, há uma rejeição desse silicone no
corpo da pessoa.
PESQUISADORA: Você tem medo?
NATHYELLE: Vale a pena tentar, né? Eu creio que quando eu colocar eu não vou tá com pressa pra sair assim na
rua, manterei meu repouso quinze dias certinho.

Na fala de Nathyelle, alguns elementos aparecem, como os cuidados que devem tomar depois das
sessões de aplicação do silicone para que este se “fixe”
no corpo. O “fixar”, por mais que denote um corpo estranho no organismo que o recebe, é complementado
pela expressão “igualar ao corpo”, que já demonstra
uma continuidade entre o silicone e este. Depois dos
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cuidados necessários, o silicone já vai fazer parte desse
corpo, ou seja, vai “adentrar na carne”, como costumam
falar, de maneira a dar forma ao corpo que há muito
tempo desejam.
Nas falas de Angelina e Isabelle, a seguir, podemos perceber como o desejo de moldar o corpo à base
do silicone líquido está presente entre as travestis:
ANGELINA: Eu tô me produzindo, ainda não tomo hormônio, quero tomar, porque é pelo hormônio que... eu
queria ter meu peitinho... ainda não tomei porque não
tenho como adquiri-lo, não tenho dinheiro pra comprar,
posto nenhum não me dá, queria muito... pretendo botar
silicone.
ISABELLE: Pretendo botar silicone em breve. Tô só esperando o dinheiro. Ah, nesse dia... vou ser a mulher que
eu sempre sonhei! Só tô aqui nessa pista por isso. Aguentando cliente babão, cheiro “pôdi” de cliente, aff! Aí vou
ser de outro nível, só pagando! E bem! Esses daqui oh
(aponta para alguns homens, supostos clientes) que passam de bicicleta perguntando se eu topo por vinte e cinco
reais e eu ainda subo na garupa por menos, dependendo
da necessidade, claro, eu quero ver é no inferno. “Pode
passar a mão, meu filho, porque quando eu subir na cadeia evolutiva das trans super poderosas, nunca mais! Tu
vai me ver só em revista, tááá meu bem?!”
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No próximo capítulo, será apresentado uma
discussão mais aprofundada a respeito do significado
do silicone líquido para as interlocutoras e seu papel
nas redes de sociabilidade.
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CAPÍTULO 3
FÁBRICA DE BONECAS

Vou desenhar um corpo no teu corpo, viu bi38?!
(Ramona, bombadeira, direcionando-se a travesti Jéssica)
O silicone representa o processo, a agência, a
ação do sujeito sobre o que é visto como estruturalmente dado (SÔNIA MALUF, 2002).

O silicone é o produto de maior valor simbólico entre as travestis, fato também observado por Benedetti (2005) entre as travestis de Porto Alegre, o que
fica claro na fala da travesti maranhense Simone: “Não
existe travesti sem silicone”. Isso se deve ao fato de que
é através dele que elas alcançam as tão desejadas formas femininas em um curto período de tempo, geralmente três horas, dependendo da sessão de aplicação.
Justamente, por isso, a figura da bombadeira recebe
uma centralidade, sendo praticamente indispensável
no processo de construção do ser travesti. Grande parte
38 Forma reduzida do termo êmico bicha, que significa viado, gay, travesti. O termo não possui nenhum sentido pejorativo se utilizado desta
forma, seja por bi ou por bicha.
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das travestis recorre a elas, até mesmo porque muitas
vezes sua situação financeira não possibilita realizarem
outros tipos de intervenções mais sofisticadas, como
implantação de próteses de silicone, além de outras
condições envolvidas no processo, como a legitimidade
das práticas utilizadas.
Para Larissa Pelúcio (2007, p. 217), “Se o hormônio é a feminilidade, a beleza e o nervoso, o silicone
é a ‘dor da beleza’”. Entretanto, mesmo reconhecendo
os perigos envolvidos nessa prática, a dor sendo apenas
um agravante, para dar corpo aos seus desejos, as travestis enfrentam o que for necessário. O caminho que
usam para bombar o corpo é, então, o recurso oferecido
por essas figuras tão conhecidas em seu meio, as bombadeiras, prática esta não vinculada às clínicas filiadas
ao sistema de saúde oficial. Essa é uma categoria êmica usada para essas pessoas, geralmente travestis, que
aplicam o silicone líquido industrial, uma substância
gelatinosa usada para limpeza de automóveis e aviões.
Na fala das minhas interlocutoras, as bombadeiras aparecem como pessoas sábias, que operam milagres, merecedoras de enorme confiança e até envolvidas por uma espécie áurea mística, como diz Paola: “A
gente confia e se entrega para as bombadeiras de corpo
e alma”. Essas pessoas possuem conhecimentos e mui208

tas técnicas no que diz respeito à aplicação do silicone
líquido industrial e prescrevem várias indicações para
o pós-aplicação, remédios a serem tomados (geralmente anti-inflamatórios), dias de repouso, tudo isso para o
silicone “não descer para os pés”. As sessões de aplicação são realizadas na própria casa da bombadeira ou na
casa da cliente, agendada por telefone com antecedência, como fala Isabelle: “Pra ir lá pra bombar tem que
falar com ela antes Ela odeia gente “amutuada”. É tudo
selecionado. E aí, só ligando. Eu tenho o telefone dela,
ela mesma me deu na Boate Metalúrgica no dia que a
gente se encontrou”.
As sessões são longas e dolorosas. Várias seringas são aplicadas em cima da região a ser bombada,
marcada antes com lápis de olho. As agulhas são de uso
veterinário, comparadas com “injeções para cavalo” e
geralmente não são antecedidas com nenhum tipo de
anestesia. Após a aplicação do silicone, os furos feitos
pelas agulhadas são fechados com esmalte de unha ou
superbond e cobertos, muitas vezes, por um recorte pequeno de papelão da própria embalagem do produto
usado para fechar os furos. As aplicações são cobradas
por litro de silicone, variando entre trezentos e quatrocentos reais o litro.
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Através de entrevistas e de conversas informais, obtive a informação de que existem três conhecidas bombadeiras na cidade: Bárbara, a mais antiga do
“ramo”, que é professora e residente do Bairro da Madre Deus; Ramona, que mora no Parque Vitória e proprietária de um salão de beleza no Bairro da Cohama
e Verônica, moradora do bairro Anil. Não obtive maiores informações sobre esta última além da atividade de
aplicação do silicone líquido. As informações a respeito
dessas pessoas e de sua atividade de bombar ficam restritas às redes de relações compostas estritamente por
travestis. A dificuldade em obter informações a esse respeito é agravada pelo fato de ser uma atividade ilegal.
Pela Lei as aplicações de silicone podem ser concebidas
como crime de mutilação.
Das três bombadeiras, consegui nos aproximar
de duas, Bárbara e Ramona. Sobre a Verônica, algumas
travestis me prometeram facilitar o contato, entretanto,
o encontro não chegou a acontecer. Bárbara se negou a
conversar a respeito do assunto, apenas me informou
sobre a outra bombadeira, Ramona, inclusive a localidade de seu salão de beleza. Mesmo assim consegui obter algumas informações a seu respeito, pois algumas
relações se conectam a ela e à sua prática, mesmo que
não a tenha assumido ao ser entrevistada.
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Ao procurar Ramona, tive que traçar outro caminho. As conversas travadas com ela foram envolvidas de um suposto desconhecimento da minha parte de
que ela estava vinculada a atividade de bombar, mesmo
ela não fazendo esforço de esconder. Tive a impressão
de que ela possuía uma espécie de orgulho em bombar,
expresso pela exibição de certos conhecimentos das técnicas exigidas para os procedimentos de aplicação do
silicone líquido.
A história de vida de Ramona é comum à trajetória de muitas travestis maranhenses. Ela nasceu na
cidade de Tutóia e veio ainda adolescente para a capital
São Luís. Sobre si, ela narra:
RAMONA: A relação com a minha família é maravilhosa!
Eu saí de casa aos quatorze anos de idade. Eu vim para
São Luís e fui morar de favor na casa de uma tia, nessa
época eu não trabalhava, eu vim com uma proposta do
meu pai, que é o pai biológico. Ele tinha trago nós pra
estudar aqui e morar na casa de uma tia e chegando aqui,
na verdade, não era nada de estudar, na verdade era só
pra gente trabalhar pra ela de graça porque ela tinha um
pensionato e a gente foi trabalhar de graça para ela, nem
estudar, estudávamos. Passei morando com ela em torno
de dois anos, aí eu saí e fui trabalhar em uma lanchonete.
Quando eu chego em casa, ela disse que, ou eu escolhia,
ou eu trabalhava na lanchonete, ou eu ficava lá trabalhando com ela, não podia ficar nas duas coisas. Aí eu peguei
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minhas coisas e fui pra João Lisboa. Eu não tinha nem
onde morar sozinha, eu fui pro olho da rua mesmo. Aí no
trabalho foi que uma colega soube da minha situação e
que deixou que eu dormisse lá num quarto que ela tinha
de aluguel lá no Reviver. Passei quase um ano, aí depois
eu saí e fui trabalhar com bombons, banca de bombom.
PESQUISADORA: Como você se tornou cabeleireira?
RAMONA: Estava na boate, tinha uma travesti e eu perguntei pra ela como é que a gente faria para ser cabeleireiro. Ela disse: “Se tu quiseres aprender, tu pode ir lá pra
casa que eu te ensino”. Ela tinha um salão, o nome dela é
Renata Dumont. Aí eu fui trabalhar com ela, quando eu
comecei que ela viu que eu já estava sabendo trabalhar,
ela própria não aceitou que eu estava trabalhando, né?
Que eu já trabalhava. Ela não gostou da ideia deu ter me
profissionalizado tão rápido. Aí eu nem esperei que ela
me despachasse, eu mesma saí. Aí eu vim trabalhar com
o Seu Magalhães aqui na Cohama. Com o tempo eu fui
adquirindo recursos e hoje eu tenho meu próprio salão.

Para fazer a discussão sobre a figura das bombadeiras e suas práticas, alguns caminhos foram percorridos, como analisar o discurso do movimento trans sobre
o uso do silicone líquido industrial. Para tanto, analisei os
discursos contidos em folder e cartilhas produzidas por
Associações de travestis. Neles pude perceber alguns códigos de ética, costumes e práticas, já que são produzidos
pelas próprias a partir de seu universo de significações.
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Além disso, busquei perceber quais as representações locais dessas figuras e as teias sociais que se
imbricam nas relações que estão envolvidas com as demais travestis, sejam as que fazem uso de seus serviços,
as que desejam fazer (ou não) ou as que simplesmente
falam sobre essas pessoas e sua atividade.
Tentei também pôr em evidência o embate entre
os discursos e as práticas das bombadeiras e o discurso
médico oficial. Isso me serviu para a reflexão sobre a
legitimidade que o modelo biomédico de saúde possui
em nossa sociedade e, por conseguinte, as concepções
construídas de saúde e de doença.
3.1 Silicone líquido e movimento trans
Segundo informações contidas em uma cartilha
do GRAB – Grupo de Resistência Asa Branca, organização
civil que trabalha em defesa de gays, lésbicas e travestis do
Estado do Ceará, intitulada “Travestis: prevenções e organização social”, as primeiras notícias de aplicação de silicone líquido em travestis brasileiras surgiram na década
de 1970, em território francês. Teriam sido essas travestis
que trouxeram o produto e as técnicas para o Brasil, sendo
na cidade de Curitiba o local onde se instalaram as primeiras bombadeiras.
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Entretanto, por ser uma atividade clandestina,
fica difícil demarcar o início do uso de silicone líquido industrial no Brasil. Mas uma coisa é certa, esta foi e continua
sendo uma prática relacionada ao universo trans, por mais
que mulheres e homens (em menor escala) tenham dela
se utilizado. A travesti Fernanda Albuquerque em uma espécie de autobiografia escrita em conjunto com Maurizio
Janelli (1981) nos informa sobre Daniela39, uma travesti
da cidade de Curitiba que teria sido a primeira trans a realizar aplicações de silicone líquido no país, no ano de 1981.
Ela teria começado a fazer aplicações em trans e mulheres
após uma viagem à Paris, em 1980, com o intuito de colocar prótese de silicone com um cirurgião plástico, pois até
então no Brasil esse tipo de intervenção não era permitido
em trans.
Essa primeira bombadeira brasileira, segundo
Fernanda Albuquerque, a princípio estava inserida na
prostituição, tornando-se artista de shows posteriormente. Enquanto bombadeira se tornou famosa e reconhecida
nacionalmente (entre as trans, principalmente) por “ter
feito” o corpo de famosas trans, como a conhecida transexual Roberta Close e a mais famosa travesti da cidade de
São Paulo desde a década de 1970, Thelma Lipp, ambas
consideradas, na época, as trans mais bonitas do país.
39 Na escrita não fica claro se este é um nome fictício.
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Juntando-se a Daniela, Albuquerque nos fala
de outra pioneira na aplicação do silicone líquido, Severina40, bombadeira que “fez seu corpo”. Assim como
Daniela, teria ido à Paris no ano de 1980, porém, não
com a intenção de adquirir próteses de silicone. Um ano
depois, foi expulsa do país, fato que ocasionou sua ida
à Curitiba e, consequentemente, seu encontro com Daniela. Dessa viagem, Severina trouxe uma quantidade
de silicone líquido, da qual utilizou boa parte para fazer
aplicação em si mesma. Sua fama se espalhara em todo
o Brasil e sua competência era associada à sua profissão de enfermeira, quando ainda vivia com a família.
De acordo com Fernanda, seu reconhecimento ganhou
tamanha proporção que chegou a viajar para o exterior
com a intenção de fazer aplicações em outras travestis,
especialmente, travestis brasileiras, que lá residiam.
Fernanda narra uma viagem de Severina à Milão em
1988, lugar de concentração de muitas travestis brasileiras, com esse intuito.
A história de Severina não é incomum se compararmos com outras histórias de travestis brasileiras,
que na maioria das vezes, estão em busca de grandes
centros urbanos, seja para fugir de ideias e valores preconceituosos e conservadores, seja em busca de técnicas
40 Na escrita não fica claro se este é um nome fictício.
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mais aperfeiçoadas que possibilitam dar vazão corporal
aos seus anseios de transformação. Ela teria partido
para a cidade do Rio de Janeiro, em 1965, e assim como
Fernanda, era da cidade paraibana de Campina Grande. Porém, estas só vieram a se encontrar na década de
1980, por ocasião da chegada de Fernanda na capital
carioca. Assim, ela narra esse encontro:
Nos conhecemos em setembro de 1985. Eu vinha de Salvador, Bahia, e fui morar num apartamento em frente ao
dela, na mesma rua. Na Bahia, eu já tinha ouvido falar que
Severina era a melhor. Estava no Rio de Janeiro há três
dias, quando, passando perto de uns cinco ou seis trans
que conversavam com uma senhora, parei e perguntei a
dois deles, que eu já conhecia de vista, se conheciam Severina, a bombadeira. Foi a senhora que me respondeu:
sou eu. Aquela senhora era uma trans, era ela, Severina em
pessoa. Perguntou se eu queria me bombar. Respondi que
tinha medo. E ela: Como medo? Se você quer ser mulher,
tem que suportar a dor, só assim você se transforma em
mulher (ALBUQUERQUE; JANNELLI, 1995, p. 82).

Albuquerque e Jannelli nos fornecem outras
informações a respeito da prática de aplicação de silicone líquido e de bombadeiras ainda na década de 1980.
Neste período, ela afirma existir dez famosas pessoas
inseridas nessa atividade, duas mulheres, um homem
e sete travestis. Segundo ela, essas pessoas chegaram a
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enriquecer, tamanha a demanda por seus serviços.
Ainda da década de 1980, figura também Bartô, famosa travesti na técnica de bombar, que morou na
cidade de São Paulo. A participação de Bartô no programa “Comando da Madrugada” exibido semanalmente
pela então Rede Bandeirantes, aos sábados de madrugada, além de polêmica, serviu para revelar um mundo
até então desconhecido por grande parte de brasileiros.
O apresentador Luís Felipe Goulart de Andrade, levado
pela travesti Andréia de Maio, foi até a casa de Bartô
para entrevistá-la e gravar uma sessão de aplicação de
silicone em algumas travestis. Todos os procedimentos foram registrados, desde a marcação do lugar a ser
bombado, a seleção do material utilizado, até a aplicação das agulhas. Bartô começava por desinfetar o local
com álcool, pois, segundo preconiza, “álcool não esteriliza, apenas desinfeta”, sendo necessário trocar o algodão embebido com álcool de quatro a cinco vezes, para
“tirar alguma sujeira” que eventualmente permaneça
no local, seguido pela demarcação com lápis de olho das
“bolsas” que devem ser preenchidas e do ponto em que
a agulha entrará. Entre os seios, o espaço de dois dedos
de diferença é marcado em linha vertical para “dar o
caimento”, espaço que receberá um pedaço de madeira
posteriormente, espécie de tala para separar os seios e
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impedir a junção do silicone entre um seio e outro, até
que este se “misture com a carne”, ou seja, até que passe
o risco de se formar o peito de pomba, que é quando o
silicone dos seios se junta ao meio, sem formatos separados. Em seguida, meio mililitro de xilocaína é injetado para anestesiar o local. Somente depois da certeza de
que a “paciente” perdeu a sensibilidade no local é que
a agulha com o silicone é injetada, uma agulha grossa
posta com lentidão e cuidado na “localização certa”.
Quando o material começa a entrar no corpo, uma espécie de “calombo” é formada e logo minimizada com
forte pressão com a ponta dos dedos, para que o silicone
desça e assim dê espaço para outras doses. Quando Bartô retira a agulha, sai uma quantidade de sangue pelo
poro aberto, que é espremido pelos dedos da ágil bombadeira, para evitar a formação de manchas rochas. A
sessão mostrada pelo apresentador é encerrada com a
limpeza do local, feita com papel higiênico. O jornalista
pergunta a Bartô se o processo não seria “rudimentar”,
e obtém a resposta de que não precisa mais do que uma
cadeira para a travesti (“cliente”) sentar, uma garrafa de
café, um maço de cigarros e muito bate-papo.
Existe uma espécie de mercado informal de
aplicação de silicone líquido paralelo a prática médica
institucionalizada de cirurgias plásticas. Uma não ex218

clui a outra, entretanto, diferentes razões levam as pessoas a procurarem os serviços das bombadeiras nesse
período. Para além da situação de marginalidade em
que as travestis estavam e continuam ainda hoje inseridas, resultando na falta de recursos para a procura de
uma clínica de estética e de cirurgiões “capacitados”,
está o compartilhamento de uma prática corrente entre
as pessoas pertencentes ao grupo de travestis, estando
envolvidas outras questões na relação entre bombadeira-travesti que não é encontrada na médico cirurgião-travesti. Existe o reconhecimento, a compreensão de
desejos e anseios, tramas sociais que percorrem códigos
construídos em conjunto naquele universo de transformações corporais além de transformações com fins puramente estéticos.
Outra razão seria a resistência por parte do corpo médico em modificar corporalmente as fronteiras
do sexo “verdadeiro”. Mesmo obedecendo as lógicas do
mercado (“tem quem pode pagar”), nesse período, os
serviços plásticos dos médicos se restringiam quase que
exclusivamente às mulheres. Oliveira (1994) nos informa que o uso do silicone médico data a década de 1940,
mas que somente a partir de 1970 seu uso se consolidou no setor da cirurgia plástica para produzir efeitos
estéticos. Segundo a autora, começou a ser usado em
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mulheres dos Estados Unidos e do Brasil somente em
casos corriqueiros de pouco volume ou ausência total
de seios.
Segundo Albuquerque, na década de 1980 as
clínicas legais eram cinco ou seis, frequentadas por mulheres e artistas, e que só depois as trans começaram a
frequentar. Por sua vez, Oliveira (1994) aponta que no
Brasil foram as travestis que começaram a usar o silicone
com mais frequência e em maior quantidade. Depois disso, muitas mulheres se perguntaram como era possível
que um transexual tivesse um corpo feminino mais bonito e harmonioso do que o delas. Em seguida, foi a vez das
atrizes fazerem aplicações, também nos seios.

Com seus efeitos revelados no uso da cirurgia plástica e
estética feminina, o silicone passa a ser o líquido sagrado para o processo de inversão masculina41. É o material
mais eficiente na transformação e no que dela se espera.
O personagem feminino ganha contorno de realidade pelo
trabalho de alteração de um corpo que discretamente indefinido, vai ganhando forma feminina, com seios inflados, quadris ampliados, evidências de cintura e aumentos
41 Termo usado pela autora para o fenômeno da travestilidade. Ela acredita que o processo de construção do ser travesti se configura em uma
inversão. Isso se deve ao fato de estar presa a paradigmas dualistas que
concebem a existência de somente duas possibilidades gendradas, ou seja,
masculina e feminina.
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das maçãs do rosto (OLIVEIRA, 1994, p. 72).

Como vemos, o silicone, esse líquido mágico ou
sagrado, como Oliveira denomina, começou a ser usado
em larga escala pelas travestis no Brasil desde a década de 1980, tanto que a mesma autora chama atenção
para a maneira abusiva com que era utilizado por elas a
partir de dados do ano de 1983, quando consta a morte de nove travestis na cidade de São Paulo e de mais
cinquenta e oito com lesões físicas graves, isso em uma
época em que o número de bombadeiras em todo o território brasileiro é incomparável aos que temos hoje nas
grandes cidades e o uso de silicone ainda era dispensável para algumas travestis.
Percebemos, então, um uso diferenciado dos recursos plásticos do silicone líquido por parte de travestis
e de mulheres. As mulheres recorriam a ele mais para
pequenas correções ou em casos extremos de “defeitos”,
geralmente no seio, enquanto que as travestis injetavam
em quase todas as partes do corpo, como quadris, coxas,
panturrilhas, seios e até no rosto. Começava a ser delineado um contexto em que o uso do silicone contribuía
no contorno de uma subjetividade travesti.
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A partir da década de 1980, mais precisamente,
assistimos no Brasil uma efervescência de grupos e associações que visam encampar e fortalecer a luta pelos
direitos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, sendo que as últimas se organizam separadamente a partir da década de 1990. Ao questionarem o padrão rígido da sociedade heterossexista, os movimentos
de libertação sexual enfrentam uma histórica discriminação e marginalização calcificadas no seio de nossa
sociedade e, assim, procuram atuar nas mais diversas
áreas, como saúde, educação e justiça, para minimizar
esses efeitos e reverter o quadro com o intuito de conquistar uma “cidadania” plena. Assim como as populações negras, povos indígenas e mulheres, os/as (homo)
(trans)sexuais, tem sistematicamente sofrido com a intolerância por parte de governantes, da sociedade civil,
da Igreja e demais instituições.
Mas o que está subjacente quando falamos em cidadania de LGBT? Que cidadania é essa apontada por esses discursos? Integração no seio da sociedade? Anulação
das diferenças? Essas questões surgem, pois sabemos que o
termo “cidadania” tal como foi construído na modernidade
ocidental é sustentado por princípios oriundos da Revolução Francesa, como igualdade, fraternidade e liberdade, que
juntos dão base para a formação dos Direitos Humanos.
222

O contexto atual, entretanto, aponta para outras
configurações da noção de cidadania. Para compreender, será útil adotar uma perspectiva multicultural, pois
o foco não é somente a questão de direitos humanos, e
sim de direitos específicos referentes a variados grupos
que põem em cheque qualquer tipo de unificação, seja
ela nacional, racial, sexual, entre outras. A perspectiva
multicultural, assim, possibilita um enfrentamento com
a perspectiva de ordem liberal pautada na anulação das
diferenças e que crê na igualdade como caminho para
superar as injustiças sociais.
De acordo com Semprini (1999), a epistemologia multicultural possui quatro aspectos. São eles: a
realidade é uma construção; as interpretações são subjetivas; os valores são relativos; o conhecimento é um
fato político. Esses aspectos nos permitem visualizar
a realidade como construção, fruto de jogos de poder
e moldada por valores elencados arbitrariamente em
função de outros, “ela invoca a instabilidade, a mistura,
a relatividade como fundamentos de seu pensamento”
(SEMPRINI, 1999, p. 89).
Neste sentido, os discursos dos movimentos
sociais aqui apontados vêm contradizer o princípio de
igualdade com uma retórica de respeito à diversidade,
de afirmação da diferença. Kymlicka (1996), autor que
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busca pensar fora do extremismo da igualdade, lança a
ideia de cidadania diferenciada, “adopción de derechos
poliétinicos, de representación, de autogobierno específicos em función del drupo” (KYMLICKA, 1996, p. 241).
Segundo o autor, cidadania diferenciada implica na
concessão de direitos a indivíduos em função de esses
pertencerem a determinados grupos.
É nessa direção que os discursos do movimento
LGBT caminham. Ao desejarem conquistar a cidadania
plena, buscam ser respeitados em suas especificidades,
exigindo o reconhecimento por parte do Estado e das
demais instituições de suas subjetividades, de seus corpos ex-cêntricos, de suas práticas sócio-sexuais, enfim,
de sua forma de viver, por mais “ilegítima” que pareça
em referência heteronormativa.
Desta forma, as experiências dos grupos de travestis flagram algumas especificidades e chamam atenção para algumas práticas que destoam de outras vivências. Elas desejam (re) construir um corpo à base de
algumas práticas não reconhecidas pelas normas sociais
reguladoras, como por exemplo, reivindicam para si a
regulação do tratamento hormonal e do uso do silicone
líquido em um corpo lido socialmente como masculino,
desestabilizando as fronteiras dos sexos/gêneros.
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Sobre a aplicação do silicone líquido, inúmeras cartilhas são produzidas por diversas associações
espalhadas em todo o país. O discurso do movimento
trans recebe influências da perspectiva de “redução de
danos”, ou simplesmente RD. Essa é uma estratégia
de saúde pública que visa reduzir os danos à saúde em
consequência de práticas de risco de grupos tidos como
“vulneráveis”. Sendo assim, a abordagem da RD tenta
proporcionar uma reflexão e, sobretudo, uma autorreflexão entre as pessoas desses determinados grupos.
Essa foi uma estratégia direcionada inicialmente aos
usuários de drogas injetáveis, procurando reduzir a disseminação de doenças como HIV/Aids e hepatite. Essa
política, posta em prática por organizações civis, recebe
o apoio do Governo através, principalmente, do Ministério da Saúde.
O trabalho de redução de danos, quando iniciado no Brasil,
era focado em usuários de drogas injetáveis e foi avançando muito, ampliando seu campo de atuação e concebendo
a redução de danos como uma política de saúde. Avanços
também foram obtidos no campo dos direitos, com muitos
estados e municípios conquistando legislações específicas
sobre redução de danos. As ações de redução de danos devem preconizar reduzir todos os danos à saúde dos usuários e usuárias, considerando a exclusão social, as questões
estruturais, o estabelecimento de referências e contrar-
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referências como prioritárias dentro dos programas desenvolvidos. Assim, são apoiadas ações de fortalecimento da
rede de redução de danos. 42

No caso específico das travestis, as diretrizes do
movimento trans, imbuídas que estão das ideias da RD,
partem do pressuposto de que a aplicação do silicone
líquido, por ser uma prática corrente e até certo ponto
inevitável, deve ter seus danos minimizados e, assim,
serem menos prejudiciais à saúde. Visam também diminuir os riscos causados pela ingestão de hormônios
femininos. Como exemplo, listo, abaixo, as recomendações contidas em uma cartilha já citada do GRAB –
Grupo de Resistência Asa Branca, com relação ao uso
do silicone líquido:
1.
Só decida aplicar silicone em seu corpo depois de refletir bastante, depois de ter conversado
com outras travestis para saber os perigos e efeitos negativos de seu uso.
2.
Não aplique silicone se você é menor de
idade, pois não tem maturidade física e seu corpo
ainda não está formado, correndo o risco de o si42 Informações retiradas do site do Ministério da Saúde: http://www.
aids.gov.br/data/Pages/LUMIS21AF2FB2PTBRIE.htm. Acesso em
06/05/2008.
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licone aplicado numa parte se deslocar, ficando o
corpo deformado.
3.
Assista primeiro algumas aplicações de silicone antes de se decidir, avalie o tempo gasto, as
dores, o tempo necessário para recuperar a vida
normal, e se a satisfação pessoal e o lucro justificam todas as dores.
4.
Converse antes com várias travestis que
foram bombadas pela bombadeira que você escolheu para saber se o resultado foi plenamente
satisfatório, se trata de profissional competente,
para evitar ser vítima de um “erro médico” e correr o risco de morrer, sentir mais dor do que o necessário ou ficar deformada.
5.
Só se bombe quando estiver em boa saúde, sem gripe, sem doenças venéreas ou alguma
fraqueza. Se for soropositiva, é totalmente desaconselhável, pois é maior o risco de rejeição e de
provocar alguma infecção oportunista.
6.
Planeje sua “operação”: lave-se muito
bem antes da hora, se alimente o suficiente para
aguentar as duas, três ou até seis horas que pode
durar a aplicação, mas não esteja de barriga muito
cheia, pois pode vomitar. Tome bastante líquido,
evite bebidas alcoólicas pois diminuem o efeito da
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anestesia, garanta algum dinheiro para se sustentar durante os dias que estiver se recuperando da
bombada. Algumas travestis disseram que é bom
tomar leite durante a aplicação. Estar de “cabeça
feita” pode distrair a dor mas também você pode
perder o controle do que está sendo feito em seu
corpo.
7.
Leve seu próprio lençol limpo para estender
na cama onde vai ficar deitada. Leve roupa folgada e limpa para usar depois da aplicação. Deixe
em sua casa tudo pronto para quando você voltar, para não ter que fazer esforço extra. Muitas
travestis dizem que depois da bombada tem que
fazer “resguardo” igual a mulher parida: não pode
subir escada, carregar peso, tomar sol, nem comer
alimentos remosos (carne de porco, acarajé, camarão etc.) outras dizem que é muito importante
nos dias seguintes à bombada, fazer massagem
delicada com creme no local para facilitar a circulação e assimilação do óleo, ficar deitada com
os pés mais altos que o corpo. Converse com as
colegas para saber se cuidar no “pós-operatório”.
8.
Se possível, leve uma amiga para lhe dá assistência durante a aplicação, no caso de precisar
de alguma emergência ou você perder o sentido.
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Observe e peça para a amiga observar se na hora
de injetar a agulha, se não pegou alguma veia e
não entrou sangue dentro da seringa. Neste caso,
tem que parar e aplicar a agulha em outro lugar.
9.
Se durante a aplicação estiver doendo muito, se tiver dificuldade de respirar, se sentir algum
mal-estar, tonteira ou vontade de vomitar, mande
parar imediatamente, pois há muita travesti que
desmaia durante a aplicação, e outras chegaram a
morrer quando estavam sendo bombadas.
10. Não queira exagerar na quantidade de silicone, 3 litros no máximo, dá para ficar com o corpo de miss-Brasil! É melhor aplicar de pouco em
pouco, para ver os efeitos e o resultado. Algumas
amigas disseram que é melhor esperar ao menos
15 ou 30 dias antes de fazer nova aplicação, pois
aí dá tempo para criar carne no local que foi bombado.
11. Se sentir mal durante ou depois da aplicação, procure imediatamente a emergência de um
hospital, não omitindo nenhum detalhe do que
aconteceu. Siga rigorosamente as prescrições
médicas. Às vezes, médicos preconceituosos discriminam e não querem atender travestis quando têm problemas com silicone: exija ser tratada
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com todo o cuidado, igual a qualquer paciente,
em caso de recusa ou mal atendimento, procure
o GRAB e a ATRAC ou o grupo gay ou de direitos
humanos de sua cidade, denuncie nos jornais.
12. Atenção: cuidado para que o esperma de algum cliente ou amante não caia em algum furo,
corte ou ferida existente na pele, pois pode estar
contaminada com HIV/Aids e oferece grande risco de infecção. E não se esqueça: sangue, esperma
e secreção vaginal são os principais transmissores
do vírus da Aids. Não deixe esses líquidos entrarem em seu corpo. Use sempre a camisinha, seja
com o cliente, seja com seu marido43 ou “vício” 44.
A camisinha é seu principal aliado para evitar a
Aids e as doenças sexualmente transmissíveis.
É possível perceber algumas práticas específicas das travestis com relação à aplicação do silicone
líquido. Mas, mais do que isso, percebemos, através
dessas recomendações, muitos valores e costumes compartilhados por essas pessoas, que atravessam as fron43 Categoria êmica usada para nomear os parceiros, companheiros, com
os quais mantém uma relação afetiva/amorosa mais sólida.
44 Categoria êmica usada para espécies de amantes, ou seja, relações que
não são sustentadas nem por dinheiro (no caso de travestis inseridas na
prostituição), nem por vínculos afetivos, diferenciando-se, desta forma,
dos maridos.
230

teiras dos estados brasileiros, já que essa cartilha foi
produzida para ter uma circulação nacional. Entre esses
valores, a partir desse discurso, algumas noções compartilhadas por esses grupos saltam aos olhos, como
suas concepções de doença e de saúde, assim como a
noção de risco.
Tal concepção de risco, como nos informa Ednalva Maciel Neves (2008), surge em meio à complexidade das sociedades ocidentais modernas em razão da
crescente circulação de referentes culturais, restando
ao indivíduo “a iniciativa nos processos de interação social, bem como na responsabilização sobre si mesmo”
(NEVES, 2008, p. 30). Ou seja, essa ênfase cultural sobre o risco em nossas sociedades contemporâneas é instaurada a partir do sistema de valores ocidentais construído pela razão e pelo individualismo.
Desta forma, em meio a tantas informações
produzidas nessa conjuntura de constituição de uma racionalidade que visa manter a segurança, estas acabam
por causar uma maior sensação de insegurança e de imprevisibilidade nos indivíduos, pois desde que surgiu,
“risco compreende eventos de perigo, que se presta para
qualificar negativamente situações, acontecimentos e
indivíduos, em termos das chances de ocorrência de danos pessoal ou social” (NEVES, 2008, p. 35).
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Mobilizada para interpretar práticas sociais cotidianas ligadas com a ideia de perigo, esta noção aparece vinculada com os discursos das travestis com reação
a aplicação do silicone. Por mais que tenha emergido
de valores individualistas que remetem ao cuidado de
si mesmo, ela também ajuda a compreender situações
que envolvem perigos e danos embutidos em práticas
sociais, como a própria autora chama atenção.
Essa também é uma ideia compartilhada com
Mary Douglas (1998) que acredita que nas sociedades
complexas, as apreensões do risco dependem da posição social e do sistema de valores nos quais o indivíduo
está inserido. A forma com que os grupos apreendem
essa noção revela suas especificidades de grupos no enfrentamento dos perigos, ameaças e medos.
Assim, a compreensão do sentido da noção de
risco para os grupos de travestis possibilita o acesso a
alguns valores que elas possuem, como o que representa perigo, ações desejadas, indesejadas, negativas ou
positivas, pois, apesar do sentido primevo de risco remeter à dimensão negativa dos eventos “indesejados”;
“o confronto com o risco gera também atributos positivos, associados à superação de ameaças e medos” (NEVES, 2008, p. 36).
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No discurso acima, a palavra risco aparece quatro
vezes. Sempre fazendo referência a sérios perigos, como
risco de rejeição do silicone líquido, risco dele se espalhar
pelo corpo, risco de infecção de outros vírus e até risco de
morte. Entretanto, este sentido negativo é imediatamente
positivado quando elas visualizam o resultado. A ideia de
correr riscos, de enfrentá-los já é por si só expressão de
uma atitude de superação de limites em prol de um objetivo maior, a conquista das tão desejadas formas femininas,
como está expresso no tópico número 1, “Só decida aplicar
silicone em seu corpo depois de refletir bastante, depois de
ter conversado com outras travestis para saber os perigos
e efeitos negativos de seu uso”, ou seja, elas reconhecem
os riscos envolvidos nesse processo, cabendo a reflexão se
vale ou não à pena enfrentá-los, restando o cuidado-de-si
e o “assumir todas as responsabilidades”, já que as informações “estão aí”.
Desta forma, o discurso que informa sobre os
riscos é mesclado com o discurso de redução de danos.
Por exemplo, no item número 12, passado o risco de
aplicar o silicone, com todas as dores e os processos de
reflexão envolvidos, resta tomar cuidados para os riscos
não se agravarem com os buracos deixados pelas agulhadas, pois expostos a infecções com alguns vírus como
HIV/AIDS e hepatite.
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Outro elemento importantíssimo para o presente trabalho e que está presente nos itens acima, é a
influência que as redes de relações possuem, expressos
no papel que as “outras” têm no processo de decisão de
aplicação do silicone líquido. Esse elemento aparece nos
itens 1, 3, 4 e 8, nas indicações de que a decisão só pode
ser tomada depois de conversas (item 1); depois de assistir uma sessão de aplicação de silicone (item 3); depois de conversas com travestis que já foram bombadas
a fim de atestar a competência da bombadeira (item 4)
e da importância de levar alguma amiga (leia-se travesti) para auxiliar caso aconteça algum “imprevisto” (item
8). Nesta última observação, mais uma vez a noção de
risco como algo “inesperado” ou “esperado indesejado”.
Outra noção presente nesse material é a de padrão de beleza entre travestis, a partir do item 10. Ele
indica três litros de silicone para que não se “exagere”.
As sessões devem ter de 15 a 30 dias de intervalo, ou
seja, a travesti pode fazer até duas sessões por mês.
Com três litros de silicone no corpo a travesti ainda estará dentro dos padrões corporais eleitos pelo grupo,
compartilhando de valores estéticos tidos como ideais,
pois longe de qualquer “exagero”. Acreditam que essa
indicação se torna necessária, pois muitas extrapolam
essa quantidade sugerida.
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Através dessa cartilha, as travestis não estão somente reivindicando o reconhecimento de uma prática
nos termos de uma adequação a práticas já reconhecidas
como legítimas. Elas estão assumindo um “fazer o corpo”
em moldes específicos, próprios. Em nenhum momento
reivindicaram o acompanhamento médico para aplicar o
silicone e nem mesmo a utilização de outro material que
não o silicone líquido industrial que é utilizado. A única
reivindicação que fazem com relação ao uso do sistema
de saúde está no item 11 e somente nos casos em que a
sessão de aplicação for mal sucedida ou algum mal estar
no pós-aplicação. Nesses casos sim, é aconselhável procurar um médico ou um hospital onde deverá exigir um
tratamento igual a qualquer outra paciente. O conselho
de “seguir rigorosamente as prescrições médicas” revela
um diálogo que elas mantêm com a medicina e o reconhecimento desta como eficaz, apesar delas não fazerem
uso dos seus serviços no processo de bombar, o que está
para além de suas opções.
Fora isso, é perceptível a apropriação subversiva do discurso médico, como a utilização de alguns termos aplicados tanto ao processo de aplicação do silicone
como às bombadeiras. No item 4, elas fazem referência
a uma “boa profissional” (o que marca o fato delas considerarem a bombação como profissão), alertando as
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demais para os “riscos” de um “erro médico”, ou seja,
de aplicações mal sucedidas que geram defeitos, deformações. No item 6, elas nomeiam a sessão de aplicação
de silicone como “operação” e no 7, o pós-aplicação,
como “pós-operatório”. Curioso que elas inserem estes
termos no discurso e os destacam entre aspas, o que me
leva a concluir que aproximam estas práticas das práticas medicinais, mas não reivindicam para si este estatuto, as aspas servindo para demarcar isso.
As indicações não variam muito de um local
para outro, pois a técnicas são muito parecidas e compartilhadas entre muitas, independente do lugar de origem. O que fica claro nas indicações a seguir contidas
na “Orientação para quem vai fazer o corpo” 45, da Associação de Travestis Unidas na Luta pela Cidadania, do
Estado de Sergipe:

45

Fonte:
Manual
Redução
de
Danos,
saúde
e
cidadania,
Série
Manuais
N.
42.
Unidas -Associação de Travestis- Unidas na luta pela cidadania - Prefeitura do
Governo e Estado de Sergipe. http://www.isovida.org.br/projetos/preconceitos.htm. Acesso em 01/05/2008.
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ANTES:
1.
Alimente-se bem até duas horas antes da
aplicação.
2.
Certifique-se de que a boa bombadeira
que você escolheu faz um trabalho de qualidade
e não é apenas uma curiosa.
3.
Evite bombar quando estiver com algum
problema de saúde (gripe, DST, fraqueza), e
principalmente se tiver problemas no fígado ou
nos rins.
4.
Procure estar tranquila e ir com alguma
pessoa amiga.
5.
Deixe tudo preparado em casa para evitar
esforço físico quando voltar da aplicação.
DEPOIS:
1.
Faça uma alimentação leve, rica em vitamina B.
2.
Faça repouso e evite subir escadas e levantar peso.
3.
Beba muita água.
4.
Procure informar-se com a bombadeira
sobre os cuidados que devem ser tomados de
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acordo com o local da aplicação (por exemplo:
se fizer panturrilha, não usar salto alto).
5.
Procure imediatamente uma unidade de
saúde se você se sentir mal durante ou após a
aplicação, e diga exatamente o que aconteceu.
Isso não lhe causará nenhum tipo de problema
e você tem direito de ser bem tratada.
Algumas aproximações podem ser feitas entre os dois materiais produzidos pelas referidas associações, como a importância das amigas para atestar a
“boa bombadeira”, ou a “profissional competente” do
primeiro texto; o reconhecimento desta pessoa como
cheia de conhecimentos sobre todos os cuidados no
“pós-operação” e ainda a indicação da necessidade de
procura médica em casos de mal estar. Essa série de
recomendações são complementadas com prescrições
para as bombadeiras:
1.
Saiba que aplicar silicone é uma contravenção penal grave contra três artigos do código
Penal: exercício ilegal de medicina, artigo 312;
exercício do curandeirismo, artigo 129 e lesão
corporal grave, artigo 129. Ser travesti, gay ou
fazer prostituição não é crime: aplicar silicone
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sim, é ilegal e a bombadeira pode ser presa e
processada.
2.
Lembre-se que se a cliente tiver algum
problema decorrente da aplicação do silicone
ou vier a morrer, a vítima ou sua família podem registrar queixa e processar a bombadeira,
aliás, o que já tem acontecido, levando algumas
à cadeia e obrigando outras a ter de se esconder
ou fugir para outra cidade.
3.
A boa bombadeira não deve estar pensando só na grana e terminar logo o serviço: tem
de ter paciência e se for preciso, gastar muitas
horas seguidas para ir bombando devagar, para
garantir a beleza e perfeição do corpo da travesti e para que ela não sinta muita dor. Aplique primeiro pequena quantidade para ver a
reação, e só continue se estiver segura que tudo
está sob controle.
4.
Para ser uma boa profissional, a bombadeira tem de aprender perfeitamente o ofício,
como se fosse uma médica de verdade: assistindo antes muitas aplicações, sabendo usar
perfeitamente a seringa e agulha, desinfetando
corretamente todo o material, reconhecendo a
qualidade do silicone, avaliando qual a quanti239

dade máxima que pode aplicar cada vez e em
cada parte do corpo, quais os medicamentos indicados para diminuir dor e para tomar depois
da aplicação, o que deve fazer em caso de acontecer alguma emergência durante a aplicação.
Não é aconselhável bombar mais de um litro de
silicone de uma só vez, pois pode causar uma
reação inesperada e o organismo não absorver
o óleo.
5.
Toda bombadeira tem de estar informada que aplicar silicone em menos de 18 anos
aumenta a gravidade do crime, pois além da
infração do código Penal poderá ser enquadrada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Exija documento para conferir se tiver dúvida
sobre a idade da travesti.
6.
Atenção com a qualidade do silicone! Tenha certeza que o produto é de boa qualidade,
que é silicone mesmo (e não Nujol46 ou outro
produto industrial), e evite diluir se o silicone
está muito grosso.
7.
Na hora de aplicar silicone, atenção máxima para retirar todo o ar de dentro da seringa,
pois além de prejudicar a qualidade da aplica46

Óleo mineral indicado para o tratamento de prisões de ventre.
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ção, estas bolhas de ar podem até levar a pessoa
à morte. Cuidado quando for bombar os peitos,
pois as veias e artérias do coração estão bem
perto!
8.
Toda bombadeira deve procurar se informar com algum médico amigo ou enfermeiro se
os remédios e procedimentos que está utilizando estão corretos. Por exemplo, qual o melhor
analgésico, que dose pode ser usada, se depois
da aplicação precisa receitar antibiótico e qual
a melhor marca; como proceder para tapar os
buracos da agulha, pois esmalte de unha e, sobretudo tribonder são produtos muito tóxicos e
que certamente não devem ser indicados.
9.
E lembre-se: a gente nasceu para brilhar e
não para morrer de fome, e muito menos para
morrer com o corpo deformado ou de doenças
causadas pelo silicone.
Estes itens informam à bombadeira da ilegalidade de sua atividade. Neles também estão algumas técnicas referentes ao processo de bombar, ter paciência,
fazer o teste antes da aplicação para ver se a “paciente”
não possui alergia ao produto. Aprender perfeitamente
o ofício como se fosse uma “médica de verdade” é uma
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interessante informação, pois desta vez o “médica” não
aparece entre aspas, mas o “como se fosse” serve para
demarcar a distância, o alto-relevo com relação aos
“médicos de verdade”.
No item 8, percebemos a manutenção do diálogo com a medicina, pois reconhecem os referenciais médicos e farmacêuticos como eficientes, principalmente
depois da aplicação do silicone, como a utilização do anti-inflamatório mais adequado. Entretanto, não passa
de um diálogo, de uma aproximação para se beneficiar
de coisas imediatas de forma a obter vantagens, como
uma espécie de “aperfeiçoamento das suas técnicas”,
como, por exemplo, a busca de indicações para substituir o esmalte ou o superbond para tapar os buracos,
técnica usada tradicionalmente, entretanto, reconhecida como altamente química e prejudicial.
As informações contidas no folder da ATRAMA
- Associação de Travestis do Maranhão é mais normatizadora com relação ao discurso médico oficial e caminha em um viés de legitimação das práticas médicas ao
afirmar que somente os médicos podem praticar intervenções estéticas. Segundo essas afirmações, o uso de
hormônios também deve vir acompanhado de uma série de cuidados médicos (como a realização de exames
de sangue) e que o uso prolongado destes somente faria
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mal sem esse acompanhamento, o que reafirma o olhar
médico como o mais eficaz para se ter uma “boa saúde”.
DICAS IMPORTANTES PARA VOCÊ TRAVESTI:
FEMINILIZAÇÃO: Antes de qualquer ação de
feminilização (hormonioterapia, cirurgia estética, adequação de sexo), é necessário consultar um médico.
HORMÔNIOS: É perigoso tomar hormônios
sem um acompanhamento médico com exames de sangue. Não é uma grande quantidade de hormônios que
faz crescer o peito e dá uma aparência feminina no corpo, mas doses pequenas e contínuas. Se os hormônios
não forem suficientes, pode ir mais longe modelando
seu corpo graças à cirurgia estética, às próteses (seios e
nádegas), ou a micro injeções de silicone (lábios, rugas,
cicatrizes). O uso prolongado de hormônios sem acompanhamento médico pode provocar doenças perigosas e
perturbações em sua saúde.
SILICONE: A prótese de silicone utilizada é
cheia de soro fisiológico que não contém perigo para o
organismo. Mas é preciso proibir a utilização de próteses mamárias cheias de silicone porque em caso de
estouro da prótese, o silicone se espalha no organismo e
pode provocar doenças graves. As injeções de silicones
243

devem ser aplicadas somente para afastar ruguinhas,
cicatrizes ou para salientar o contorno dos lábios. Somente médicos (dermatologistas) podem praticar essas
intervenções. As injeções, em grande quantidade no
peito, bochechas e nádegas são muito perigosas e proibidas pelo Conselho Federal de Medicina. Mesmo conhecendo estes riscos, caso você decida aplicar silicone,
exija agulha e seringa descartável e que todo material
utilizado seja esterilizado.
Não fica claro que tipo de micro injeções de silicone são essas contidas no item sobre hormônio, se
feitas por médicos ou por bombadeiras. Se no primeiro
caso, elas estão desconsiderando a situação financeira
de muitas travestis maranhenses que não possuem recursos para recorrerem a cirurgiões plásticos. Agora se
for por bombadeiras, estão desconsiderando a quantidade “exagerada” que normalmente elas usam, não cabendo o termo “micro injeções”.
No item sobre silicone, ao reconhecerem que a
prótese não tem perigo se utilizada por médicos, acabam por enaltecer o discurso da medicina, reafirmando
sua legitimidade. Percebemos que essa redação foi feita
a partir de “impressões” e não de indicações médicas
comprovadas “cientificamente”, pois ora a prótese de
silicone (utilizada por médicos) aparece como um re244

curso recomendável, já que é “cheia de soro fisiológico”,
ora como devendo ser evitada, pois “cheia de silicone”,
correndo o risco de estourar e se espalhar por todo o
organismo. Por sua vez, as injeções de silicone só aparecem como prejudiciais se forem “em grandes quantidades”, o que mescla o discurso com noções médicas
e próprias do universo das travestis ao mesmo tempo.
O que pode ser confirmado na afirmação subentendida
de que as micro injeções devem ser feitas somente por
um dermatologista, ao passo que as aplicações no corpo
“podem” ser feitas pelas bombadeiras
A tentativa de legitimação do discurso embasado de noções médicas não tarda por se desmanchar na
realidade de suas experiências locais. Após serem apresentados os riscos de uma prática proibida pelo Conselho
Federal de Medicina, chegam às atividades das bombadeiras: “Mesmo conhecendo estes riscos, caso você decida aplicar silicone, exija agulha e seringa descartável e
que todo material utilizado seja esterilizado”. Surgindo
assim o traço posto em ação por grande maioria das travestis imbuído das noções de redução de danos.
No Encontro Estadual de Transgêneros realizado em 2005, na cidade de São Luís, época em que esse
folder começou a circular, na recepção do encontro,
algumas travestis comentavam seu conteúdo ao mes245

mo tempo em que estavam expondo cartazes sobre os
“maus usos” do silicone líquido, repletos de fotos com
deformações físicas, infecções e necroses. Na ocasião,
me Aproximei para ouvir a conversa, quando percebi
que algumas riam das informações contidas no folder
e teciam comentários do tipo: “Como se isso acontecesse! Quem vai ao dermatologista? Quem procura cirurgião plástico?” Ao perceberem que as observava, uma
delas afirmou: “Pra ti vê menina, é isso que a gente faz”
(baixando a calça para mostrar os furos das agulhadas
do silicone aplicado no quadril, poucos dias antes, por
uma bombadeira, ainda cobertos com esmalte vermelho). Então perguntei: “E essas fotos?” (referindo-me as
fotos das travestis que tiveram complicações nas aplicações do silicone expostas nos cartazes), ela respondeu:
“Mas isso só acontece quando é mal feito, quando o material não é esterilizado, quando a ‘bicha’ não repousa.
Por exemplo, essa calça não era pra eu tá usando (muito
apertada, deixando marcas sobre os furos), mas hoje é
um dia especial”.
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3.2 Bombadeiras e socialização trans
Fazendo uso ou não dos serviços das bombadeiras, estas são consideradas como forte referência entre
as travestis, pois, como já foi comentado, a forma feminina que possibilitam aos corpos através do silicone
líquido possui grande carga simbólica. Com isso, não
estou afirmando que por serem figuras centrais na organização desses grupos, são indispensáveis para que
as interconexões ocorram, mas que é possível perceber
elementos associativos ao demarcar redes que partem
de cada uma das bombadeiras, indo de acordo ao seguinte preceito:
As conexões na rede total são relações diáticas entre pessoas, e uma maneira óbvia de se isolar uma posição ou localidade social na rede, para um estudo detalhado, é tomar
qualquer pessoa Alfa e examinar a rede a partir de seu ponto de vista [...]. O primeiro passo, então, é tomar um Alfa
qualquer e examinar todas aquelas relações diáticas na rede
das quais Alfa é um membro. Temos então um conjunto de
relações que podem ser retratadas como radiando de Alfa
ou convergindo para Alfa” (BARNES, 1987: 167).

Mesmo Alfa sendo o catalisador das relações,
alguns dos contatos dele são adjacentes entre si. Barnes
fornece esse exemplo de que se Alfa tem um contato, no
caso Beta, provavelmente alguns contatos de Beta são
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também contatos de Alfa e outros não. Assim, Alfa tem
acessos indiretos aos contatos de Beta, pois Beta pode
intermediar essa relação. São esses, segundo o autor,
contatos de “segunda ordem”, visto que o contato de
primeira ordem é o existente entre Alfa e Beta. Traçar
esses contatos é importante, pois permite perceber algumas dinâmicas presentes nas relações estabelecidas
entre travestis e bombadeiras e entre travestis que intermedeiam essa relação.
Entre outros elementos, é possível afirmar que
essas redes de relações se sustentam em trocas recíprocas
entre os membros dos grupos e nas relações que ligam as
travestis com essas figuras centrais. O processo em que são
vinculadas as informações para ter acesso aos serviços da
bombadeira demonstra tanto a forma com que as travestis
agem em grupo, como seus interesses individuais. Essas figuras possuem a capacidade de estabelecer redes que permitem o estreitamento ou o alargamento de laços, visto sua
atividade receber tamanha importância simbólica.
Um detalhamento sobre essas redes possibilita a
compreensão de como os vínculos são criados e de como
as relações são estabelecidas, bem como a forma com que
as informações circulam, por onde circulam e quem está
capacitado a recebê-las e transmiti-las, seguindo sempre a
regras estabelecidas pelo próprio grupo.
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Uma regra comum entre as travestis com as quais
mantive contato é a de que as informações sobre as bombadeiras, seus serviços, localidade de sua residência, números de telefones e outros contatos, devem ser preservados o máximo possível, devendo circular exclusivamente
entre travestis. A dificuldade que atravessei para tentar
obter maiores informações a esse respeito demonstra isso.
Como podemos perceber, é sempre através de
uma amiga ou colega travesti que elas obtêm as informações necessárias sobre as bombadeiras e seus serviços.
Esses encontros geralmente ocorrem em locais de grande circulação de travestis, como no Bar Deusimar, localizado na Avenida Litorânea (como ocorreu com Mônica):
PESQUISADORA: Como você conheceu Verônica [bombadeira]?
MÔNICA: Sempre encontrava com ela no Deusimar, um
dia uma amiga minha apresentou a gente, porque eu já
tava planejando bombar. Essa minha colega, a Viviane...
eu deixei tudo com ela. Quando ela veio falar comigo, a
gente só marcou e correu tudo bem.
PESQUISADORA: Então você já colocou silicone?
MÔNICA: Já, mas quero mais.
PESQUISADORA: Posso te acompanhar na próxima sessão?
MÔNICA: Aí eu já não sei. Por mim, eu até te levaria, mas
acho muito difícil ela aceitar.
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E na Boate Pedrita, no Bairro São Cristóvão (no
caso, com Jennyfer):
JENNYFER: Penso apenas em colocar quadril, peito não
penso não.
PESQUISADORA: Com quem você vai colocar?
JENNYFER: Já me falaram que em Teresina tem pessoas
maravilhosas que colocam e Fortaleza também.
PESQUISADORA: Porque não coloca aqui mesmo em
São Luís?
JENNYFER: Sim, eu conheço duas, a Verônica e a Ramona.
PESQUISADORA: Ramona?
JENNYFER: Essa mesmo do Parque Vitória. Bárbara é
bem antiga. A Bárbara mora na Madre Deus e Verônica
mora no Anil. Mas se eu fosse fazer, iria fazer com a Ramona.
PESQUISADORA: Como você tomou conhecimento delas?
JENNYFER: Através da Telzinha e da Samantha, aquelas
amigas que te apresentei na Pedrita. Minha mãe Yasmim
também conhece elas. Inclusive, foi naquele dia mesmo
que as meninas me apresentaram a Ramona, ela estava
lá, você não viu? Pra mim e pras minhas irmãs, a Leanne
e a Louise. Elas são super competentes, mas sempre estamos em busca de algo melhor e “fora” tem essa possibilidade. Além do mais, aqui em São Luís é fim de mundo,
quero me diferenciar dessas daqui, ser exclusiva, chocar,
escandalizar com minha beleza. Tem umas aqui que são
um jaburu, feia que só o diabo.

Esses encontros podem ocorrer também em
bairros periféricos, local de moradia de algumas, como
no Bairro da Liberdade, onde mora Nathyelle e algumas
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das suas colegas, Carla e Bruna, travesti que já colocou
nove litros de silicone no corpo. Foi Carla, que já matinha um vínculo com Ramona, quem indicou a bombadeira para Nathyelle e Bruna.
NATHYELLE: Olha, esse teu trabalho é complicado. Vou
logo te avisando, não vai ser nada fácil, porque o que elas
(bombadeiras) fazem “não é certo”. O que eu posso fazer
por ti é te dar algumas informações, pela consideração.
Aqui, como tu já deve ter ouvido pelas outras, tem três,
a Bárbara, que é a mais antiga, a Ramona e a Verônica.
PESQUISADORA: Como você as conheceu?
NATHYELLE: “Só nós” sabemos quem são elas. Chegamos nelas “através de boca”, e “boca de bicha” (risos). Eu
vou fazer com a Ramona.
PESQUISADORA: Será que poderia ir com você no dia
da aplicação?
NATHYELLE: Olha, elas não deixam. Nenhuma delas.
Elas só deixam “quem é”. Eu vou com uma amiga, é sempre bom ter alguém por perto nessas horas. É a Carla, ela
que indicou a Ramona para a Bruna também, aquela que
tem nove litros no corpo, lembra? Ela mora aqui na rua.

No caso da Mônica, foi sua amiga, Viviane,
quem facilitou o contato com a bombadeira Verônica,
que, por sua vez, deu atenção a futura “cliente” por já
conhecer Viviane na ocasião em que foi fazer o corpo. O
contato existente entre a travesti Mônica e a bombadeira Verônica, podemos chamá-lo de contato de “segunda ordem” (BARNES, 1987), pois foi intermediado por
Viviane, que já mantinha contato anteriormente com
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Verônica. Ao passo que o de “primeira ordem” é o existente entre Viviane e Verônica. Essa afirmação pode ser
estendida aos demais casos aqui apresentados.
Com relação à Paola, esta fez sua primeira aplicação com uma travesti de São Paulo, Giane Naiara,
vinculada à bombadeira Ramona, na época ainda “auxiliar”. Depois, por meio das amigas que a ajudaram no
início de suas transformações, se aproximou de Bárbara, que é a bombadeira que realizou suas seis aplicações
seguintes.
PESQUISADORA: Como você faz a partir do momento
que decide colocar o silicone?
PAOLA: Vou te explicar: “A gente quer bombar!” Olha,
liga pra pessoa, mas eu não posso revelar o nome dela,
viu? E a gente marca tudinho, vai e faz a aplicação. São
injeções de silicone industrial. É na casa dela ou a domicílio, em casa. É muito restrito, geralmente eu gosto
assim, de chamar uma colega mais jovem que não tem
(silicone) pra ela ver como é a dor do processo (risos), a
realidade. Pra ela ver como é, pra decidir: “Olha, tá vendo como não é fácil!” Pra mim, foi todo um processo, eu
também fui olhar antes, pra eu decidir, como, onde, com
quem, a gente analisa muito. Eu tô precisando retocar
um pouquinho agora. Eu faço com a Bárbara, a primeira
vez foi com Ramona, quando Ramona não era bombadeira ainda, eu fiz com a Giane Naiara, que era uma amiga
de Ramona que veio de São Paulo. Ramona só auxiliou
ela. Aí uma vai pegando a técnica da outra e tal... Das
outras vezes, foi com a Bárbara, ela é maravilhosa, mas
muito chata, sabe, digamos, seletiva, por assim dizer. Ela
é a mais antiga. Eu já fiz sete aplicações com ela.
PESQUISADORA: Como você a conheceu?
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PAOLA: Ah, essas coisas a gente vai ouvindo aqui e ali.
Foi vendo assim, quem é o auge. Porque durante muito
tempo e até hoje ela é de longe a mais competente. Quando eu entrei nessa vida, ela já tinha estrada, eu conhecia
só de nome pelas que me ajudaram bem no iniciozinho.
PESQUISADORA: Quantas bombadeiras existem na cidade?
PAOLA: São muitas. Aqui em São Luís têm várias. Têm
essas três, as mais famosas, são as três mais conhecidas.
Mas fora elas têm outras travestis que colocam. Elas vêm
do Piauí, de São Paulo para buscar produtos, informação.
PESQUISADORA: É possível assistir a uma sessão?
PAOLA: Só se eu quisesse. Pra quando é teu trabalho?
Porque a gente tem uma grande intimidade, é como se
ela fosse minha mãe. Porque se outra pessoa pedisse isso,
ela jamais iria aceitar.

Entretanto, seu vínculo com Bárbara já havia se
formado por intermédio de Maura. À bombadeira Ramona estão vinculadas às travestis Nathyelle e Jennyfer. Esta última a conheceu através das amigas Telzinha
e Samantha e da travesti que considera sua mãe, Yasmim, relação que se estende também as suas “irmãs47”,
Leanne e Louise.
Outras travestis estão vinculadas a esta bombadeira, como Maura, que por sua vez possibilitou o contato das suas amigas com esta. Na ocasião desta conversa narrada acima, nos encontrávamos na Boate Pedrita,
onde ela estava rodeada por cerca de quatro travestis,
47 Essas relações de “mãe”, “irmã”, “filha” serão discutidas no capítulo
seguinte.
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uma delas ainda em fase de decisão sobre a aplicação
ou não do silicone.
MAURA: Sou de dentro da casa da Bárbara. Tu sabe, ela
é uma pessoa muito prestativa. Se tem uma bicha precisando, ela dá logo casa e comida. Já colocou várias travestis dentro da casa dela até a gente se arrumar, tomar
um rumo na vida. Hoje, eu tenho meu marido, um filho
que a gente pegou pra criar, virei dona de casa. Essas
aqui tudinho colocou com ela, a maioria dessas que tu tá
vendo aqui. Da última vez que eu fui lá, só para aumentar
um pouco o quadril, porque no peito é só hormônio, eu
levei essa daqui (referindo-se a uma amiga travesti que
a acompanhava) pra ela ver como é, ficou com medo, tadinha! Ainda tá se decidindo depois da sessão de tortura
que viu (risos).

Entretanto, mesmo antes de se aproximarem
das bombadeiras, elas já as conhecem, seja “por nome”
ou “de vista”, pois sempre são feitos comentários entre
as travestis, que ao falarem dos desejos de feminizar
suas formas, falam imediatamente das bombadeiras.
Outro elemento que flagra a formação de uma
rede de informações e de relações a respeito das bombadeiras exclusivamente por travestis é a atitude de recusa da possibilidade de alguém “de fora” de presenciar
as sessões de aplicação do silicone. Por mais que tenha
tentado, elas sempre barraram com a afirmação de que
as bombadeiras não permitiriam, e isso não se deve apenas ao fato de se tratar de uma pesquisa, mas ao fato
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de não ser “uma delas”, como disse Nathyelle, elas só
deixam participar das sessões “quem é”. O “só nós”
marca a fronteira que elas estabelecem entre as pessoas
“de fora” e as “de dentro” dos grupos de travestis. Ao
falar que chegam às bombadeiras através de “boca de
bicha”, Nathyelle deixa evidente que as informações
passam de uma travesti à outra, formando assim uma
rede informal, entretanto, muito bem organizada e limitada, o que pode ser confirmado também na fala de
Paola “essas coisas a gente vai ouvindo aqui e ali”.
Todas essas travestis têm conhecimento das três
bombadeiras existentes na cidade, Bárbara, “a mais antiga”, Ramona e Verônica. Paola acrescenta a informação de que existem outras pessoas na cidade de São Luís
que aplicam silicone, entretanto, menos conhecidas.
Certa vez, comentou que alguns farmacêuticos também
realizam aplicação de silicone, mas, ao buscar maiores
detalhes, o assunto foi abafado48. Segundo ela, algumas
bombadeiras de outros estados, como Piauí e São Paulo, chegam à cidade em busca de produtos e informações, o que dá a impressão, complementada com outros
relatos, de que existe uma rede que liga bombadeiras
de diversos locais do país. A exemplo, temos Samantha
que disse ter colocado silicone com uma bombadeira de
48 Expressão utilizada em situações onde é melhor parar de falar sobre
determinado assunto, seja ele indesejado ou não.
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São Paulo que passou um tempo fazendo corpos em São
Luís. Essa informação vai ao encontro da declaração de
Paola, que relatou ter feito sua primeira aplicação com
Giane Naiara, amiga da bombadeira maranhense Ramona. Essa informação insere Samantha na rede que
liga Ramona a outras travestis, como a Jennyfer, que é
sua amiga.
PESQUISADORA: Você colocou silicone com bombadeira?
SAMANTHA: Sim, com uma pessoa que é travesti, aqui
mesmo em São Luís. Ela mora em São Paulo agora. Eu cheguei nela porque ela veio de São Paulo, aí a gente escutou
o comentário, aí eu fui até lá onde ela estava. Ela passou
pouco tempo aqui, ela mora mesmo é em São Paulo. Quando ela tava aqui fez foi fila. A gente tinha que ligar pra saber
quando era a nossa vez.

Quando bombadeiras de outros estados chegam
à cidade, a demanda por seus serviços é muito grande.
Parece que os serviços de bombadeiras locais não são
muito valorizados por algumas, em função de achar
que as de outros lugares, como São Paulo e Fortaleza,
possuem técnicas mais aperfeiçoadas. Por isso, quando
ficam sabendo que alguma bombadeira de outro lugar
está na cidade, muitas vão à sua procura, ao ponto de
formarem “filas”, como informou Samantha.
Na fala de Jennyfer, percebemos outro elemento que vem confirmar essa “valorização” de bombadei256

ras de outros locais. Ela afirma querer fazer o corpo
em outro estado na tentativa de se “diferenciar dessas
daqui”. Podemos fazer uma ligação dessa crença com o
fato de que as bombadeiras fazem corpos seguindo mais
ou menos o mesmo perfil, como se possuíssem um molde que saem a aplicar para dar forma feminina às travestis. Isso se deve não somente às bombadeiras, pois
há uma tendência entre as próprias travestis de copiar
perfis de outras. Albuquerque e Jannelli (1995) citam
um caso de uma travesti em São Paulo que foi assassinada porque a confundiram com outra travesti, por
terem os corpos idênticos. É como se a mesma bombadeira tivesse a capacidade de fazer vários corpos iguais,
dosando a quantidade de silicone injetada em determinado lugar, o que pode causar também rivalidade entre elas. Esse mimetismo pode ser confirmado quando
Nathyelle afirma que gostaria de ter o corpo igual ao de
Suzane de Castro, conhecida travesti maranhense, que
teve suas formas feminizadas através do silicone líquido
pela bombadeira Ramona.
NATHYELLE: Travesti aqui de São Luís, eu aperfeiçoou
muito o corpo de Suzane de Castro, entendeu? Loira, sei
lá. A que siliconizou ela não deixou fôrma pra nenhuma
fazer ela, viu? Ela conseguiu! Ela é muito linda, Suzane
de Castro! Ela foi feita com muita perfeição de corpo,
entendeu? Eu adoro o corpo dela! Se um dia eu quiser
me siliconizar, eu queria que ela tivesse por perto pra...
257

a Ramona, que é colega dela, também tirou as medidas
certinho, ainda vou dizer isso pra ela.

A escolha da bombadeira é feita tanto por seguir
conselhos de colegas travestis, como por estarem inseridas em determinadas relações ou pelo reconhecimento
de sua competência ao fazer belos corpos. A partir dessa
última constatação, certa rivalidade parece transparecer
entre as bombadeiras e espécies de “seguidoras”, ou seja,
travestis que foram moldadas por essas. Como certa vez
disse Nathyelle que preferiu fazer o corpo com a bombadeira Ramona, pois caso fizesse com Verônica, esta a
deformaria, visto ser rival de Monique, amiga desta. Não
dá para mensurar ao certo até que ponto as bombadeiras
rivalizam entre si, ou se esses conflitos são somente entre as “seguidoras”, amigas e moldadas pela bombadeira,
pois as informações obtidas partem não das bombadeiras, mas das travestis que utilizam seus serviços e mantêm relações com elas. Percebi, entretanto, que existem
relações ariscas entre as “seguidoras” de determinada
bombadeira, e caso uma travesti rompa as relações com
sua primeira bombadeira e busque o serviço de outra, ela
teme a possibilidade desta causar algum tipo de deformação de propósito no seu corpo, em função dessa suposta rivalidade entre esta possível nova bombadeira e a
bombadeira com quem mantinha o vínculo inicial.
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Com isso, constatei que o vínculo entre as bombadeiras e as demais travestis não é apenas “utilitário”.
Outros elementos permeiam essa relação, como “fidelidade”, por exemplo. Ao fazer uso dos serviços de determinada bombadeira, as travestis se inserem em uma
complexa rede de relações, em que estão presentes rivalidades, afinidades, disputas e conflitos. Com isso, posso afirmar que as relações entre as travestis são guiadas,
entre outros fatores, pela relação que mantêm com sua
bombadeira, o que dificulta/impede/facilita, até certo ponto, sua aproximação com outras. Isso porque a
bombadeira não é apenas aquela que dá forma/fôrma
feminina ao corpo, mas, como Maura e Paola afirmaram, pode ser considerada uma “mãe”. Pelo que pude
observar isso acontece por dois motivos. Primeiro, pela
relação de proteção que algumas delas direcionam às
travestis, como dar conselhos sobre os cuidados com o
corpo, sobre saúde e doença, prevenção de DST/AIDS,
sobre situações perigosas, violência, relacionamentos,
clientes (caso estejam inseridas no mercado sexual) etc.
E mais, como relatou Maura sobre Bárbara, esta chega
até a abrigar travestis em sua própria casa em momentos de necessidade. Bárbara é uma travesti que mora
em uma antiga casa no Bairro da Madre Deus, casa que
possui inúmeros quartos que sempre disponibiliza tem259

porariamente para alguma travesti que não tem onde
morar por diversos motivos, indo de dificuldades financeiras à expulsão da casa da família de origem. Essa
relação, por sua vez, gera trocas recíprocas, como se estas travestis “acolhidas” devessem fidelidade e “favores”
momentâneos e futuros para com a bombadeira, o que
torna o vínculo mais forte e, por conseguinte, mais difícil de ser rompido. Segundo, porque o momento de
incorporação de formas femininas é considerado um
“segundo nascimento” (SILVA, 1993), pois deixa para
trás uma condição masculina ao adquirirem curvas femininas possibilitadas pelo silicone injetado. E já que é
a bombadeira quem faz essa espécie de “parto”, passam
a ser consideradas uma mãe.
Fazendo um pequeno resumo dessas redes de relações, é possível compactar da seguinte maneira:
Bombadeira Ramona: Paola – Nathyelle – Suzane de
Castro –Jennyfer – Telzinha – Samantha – Yasmim –
Leanne – Louise.
Bombadeira Bárbara: Paola – Maura – outras amigas.
Bombadeira Verônica: Mônica – Viviane – Monique.
Essas redes formadas a partir de curtos relatos
de algumas travestis são uma pequena amostra de re260

lações entre bombadeiras e travestis na cidade de São
Luís. Estas formam algumas das redes encontradas, o
que não exclui a possibilidade de existência de outras
redes formadas a partir de outros elementos, imbricadas de outras dinâmicas. Essas redes também não são
excludentes, isoladas e imóveis. Como percebemos, a
travesti Paola aparece em duas delas, pois, por afinidade
e por manter relações de proximidade com outras travestis, trocou seu vínculo inicial com a bombadeira Ramona para a bombadeira Bárbara. Por sua vez, Nathyelle, ao manter relações hostis com Monique, mantém
uma ligação de rivalidade, mesmo que indireta, com a
bombadeira Verônica.
Por outro lado, existem relações amenas entre
travestis vinculadas à bombadeiras diferentes. Essas dinâmicas podem ser analisadas à luz das já comentadas
afirmações de Barnes (1987), a saber, mesmo Alfa (no
caso, determinada bombadeira) sendo um catalizador,
alguns de seus contatos (travestis) interagem entre si.
Indo mais além, também pode haver disputas entre os
próprios contatos de dada bombadeira. Ou ainda, vínculos entre algumas travestis vinculadas a determinada
bombadeira que não mantém nenhum tipo de relação
com esta. E inúmeras outras combinações. A intenção
não é fechar as redes encontradas, mas mostrar as dinâ261

micas, os elementos presentes nessas interações que favorecem aproximações e/ou afastamentos, ou até mesmo dar margem para percebermos relações que não se
estabelecem por meio das traçadas aqui.
3.3 Discurso médico x discurso das bombadeiras
A fala de Paola, a seguir, revela algumas dinâmicas existentes no processo de fabricação dos corpos
com o uso do silicone líquido, assim como da utilização
que fazem dos serviços das bombadeiras e algumas técnicas empreendidas por estas.
PESQUISADORA: Qual o valor de uma aplicação?
PAOLA: Quatrocentos reais o litro. Elas (bombadeiras)
compram a setenta e cobram na base de trezentos, quatrocentos o litro. Tu não vai prender minhas amigas bombadeiras (risos). O que acontece? A gente marca um litro, ela
vem e analisa onde vai colocar, tudinho. Tiramos a roupa,
ficamos com uma calcinha bem apertada pra marcar o quadril.
PESQUISADORA: Tipo um molde?
PAOLA: É, só pra marcar. Quanto mais alta a calcinha, melhor. Porque a estrutura do corpo feminino é que faz a diferença de uma mulher. Por exemplo, o umbigo do homem é
mais alto do que o da mulher, tá entendendo? Muitas mulheres fazem, homens também fazem aplicação, sabia? Tem
várias clientes mulheres que são casadas e fazem com as
bombadeiras também. Hoje em dia elas fazem mais em mulheres do que em travestis, muitas clientes. Homens também, entendeu? Por vaidade colocam. Há casos de homens
que colocam silicone até no pênis pra engrossar.
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PESQUISADORA: Não causa impotência sexual?
PAOLA: Bobagem menina! Não! Ficam maravilhosos! Elas
têm uma técnica, tem tudo! Aí o que acontece? A gente vai e
ela analisa. Aí ela marca como uma cirurgia onde vai ser as
agulhadas, né? Com um lápis de olho, onde vai ser. Limpa
o local com álcool setenta, aí tem que ter um prato fundo e
um copo. Esteriliza, lava esse copo com água bem quente
mesmo, fervendo. Esteriliza e limpa com álcool, com o próprio papel higiênico, né? Limpa, faz a assepsia, aí coloca o
silicone no copo, não pode ter bolha, porque se entra bolha
no teu organismo, a bolinha, você tem uma parada cardíaca
na mesma hora. Tem que ter todo um cuidado. Antes de
aplicar a seringa tem que ver se não ficou ar nenhum, tem
que olhar pra ver, não pode ter impureza nenhuma.
PESQUISADORA: E o prato?
PAOLA: Serve pra colocar as seringas do lado, ou o que cair
ou derramar. Tem umas (bombadeiras) que fazem questão
até da última gota.
PESQUISADORA: Por causa do preço do silicone?
PAOLA: Ele não é caro, mas sai caro. E aí o que acontece?
Encaixa e entra as seringas, elas estão cheias. São quatro seringas, vou colocar quatro em cada buraco, quatro do outro
lado, tanto se coloca de um lado quanto do outro, tem que
saber a medida exata, para um lado não ficar maior do que
o outro.
PESQUISADORA: A bombadeira tem algum auxiliar?
PAOLA: Tem. Uma pessoa que ajuda, pra esterilizar o material e tal.
PESQUISADORA: Você que decide onde colocar?
PAOLA: Eu digo: “Olha eu quero aumentar o quadril”;
“Quero aumentar o bumbum”; “Quero empinar o bumbum”; “Tem uma falha que eu quero preencher”. Aí o que
acontece? Ela pega e vem com a anestesia local e pá! Espera
um pouquinho e vem com a agulha e aperta. Aí bota a primeira seringa, aí desrosqueia, a seringa não sai do buraco, a
seringa fica lá. Aí vem com a outra, encaixa e enche. Botou
quatro nessa, aí tira a agulha, coloca o superbond e um papelzinho em cima, recorta o papelão. Aí já vai para o outro
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buraco e enche.
PESQUISADORA: Quanto tempo é necessário continuar
usando o superbond?
PAOLA: Esse superbond é com três, quatro dias. Ele vai secando e vai caindo, e então se cair antes, a gente vê se tá
vazando e coloca de novo o superbond, o papelzinho.
PESQUISADORA: Depois da aplicação já pode ir para casa?
PAOLA: Vai pra casa, deitar, ficar deitada, de repouso. No
outro dia já pode sentar. Quer olhar? Olha, eu tô sendo uma
ótima entrevistada. Não quer tirar umas fotos? Vamos lá
dentro que eu te mostro. A gente pode marcar uma sessão
de fotos, tu só avisa antes pra mim pôr uma calcinha bonita.

Em seu discurso, percebemos que Paola se utiliza de alguns termos médicos para nomear as técnicas
das bombadeiras, como esterilização e assepsia, pois a
sessão, nas palavras dela, é “como se fosse uma cirurgia”. Alguns elementos presentes nessa linha tênue que
divide o discurso oficial e legítimo da medicina dos discursos e práticas das bombadeiras serão discutidos a
seguir.
A intenção não é analisar se o silicone líquido
usado pelas bombadeiras é prejudicial ao corpo humano (deixemos isso para os médicos e defensores do
“sexo verdadeiro”), muito menos defender suas práticas
e discursos, nem mesmo os das travestis que fazem uso
do produto. Com isso, também, não estou me posicionando ao lado do discurso médico oficial a este respeito.
Pretendo simplesmente mostrar alguns impasses exis264

tentes entre essas duas posições.
Alguns questionamentos envolvem esta discussão, a saber: Por que a prática das bombadeiras é
condenável? É por causa do produto utilizado ou das
técnicas vistas como precárias? Ou será porque essas
pessoas não possuem conhecimentos médicos e “científicos”? A prática das bombadeiras é um caminho do
senso comum? Quais os significados atribuídos ao uso
do silicone líquido pelas travestis a respeito de doença/
sofrimento saúde/prazer em consequências das transformações?
Esses impasses comentados acima entre as
duas posições, médico e bombadeira, é reflexo da luta
entre a medicina científica e a “opinião leiga”, apontada
por Luk Boltanski (2004) no seu livro As classes sociais
e o corpo, em que mostra que existe uma violência colonialista e domesticadora para com as classes populares
no caso da saúde, visto que a medicina científica tem sobre elas um controle quase absoluto, e que a percepção
da doença e da dor, antes de tudo, está ligada a fatores
cognitivos e sensoriais. Para o autor, essa luta se dá pela
tentativa constante da medicina científica em definir
sua legalidade médica, ao passo que define, simultaneamente, seu contrário, “reunindo o conjunto das práticas
e conhecimentos ilegais numa mesma categoria defi265

nida negativamente por oposição à medicina legítima”
(BOLTANSKI, 2204, p. 14).
O silicone líquido já foi utilizado pela medicina em períodos anteriores, tendo sido proibido desde a
década de 198049. Entretanto, médicos afirmam que o
produto utilizado por eles possuía fórmula diferente do
que é usado hoje pelas bombadeiras. Segundo algumas
travestis, este seria um material usado para impermeabilizar azulejos, limpar peças de avião, pneus e lustrar
painéis de carro, ou seja, trata-se de um produto comercial, vendido sem prescrição médica – visto a pressuposição de que não tem fim de uso humano – e encontrado
à venda, inclusive, em supermercados. Por outro lado,
não dá para precisar ao certo que tipo de material é utilizado por elas, pois este é outro assunto abafado50 pelas travestis. Certa vez, uma interlocutora da pesquisa
me informou que o silicone é obtido através de espécies
de atravessadores, que seriam determinados farmacêuticos “conhecidos” das bombadeiras, já que estas possuem dificuldade em adquiri-lo pessoalmente. Lopes
(1995) e Benedetti (2005) falam dessa dificuldade em
obter informações a respeito da forma com que as travestis adquirem o silicone líquido, sendo que o último
49 Informação contida no site do Ministério da Saúde: http://www.hse.
rj.saude.gov.br/profissional/revista/35c/temo5.asp. Acesso em 08.01.09
50 Categoria êmica usada quando um assunto deve ser encerrado.
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diz que o produto não está disponível no comércio. Esse
confronto de informações pode demonstrar que o material usado para bombar os corpos das travestis podem
ter diferentes origens.
O material que os médicos usam hoje é revestido por uma bolsa, chamada de prótese de silicone, confeccionadas com gel de silicone ou solução salina, ambos os materiais revestidos da crença entre os médicos
de que o produto não se dispersa com facilidade pelo
corpo, pois existe um sistema de atração de moléculas,
ou seja, o material do implante se “auto atrai”, mantendo-se coeso51.
Alguns argumentos utilizados pelo discurso
médico são de que o silicone líquido injetado nos tecidos fica livre e pode deslocar-se para outras partes do
corpo. Desta forma, uma das medidas tomadas para
controlar o uso foi a exigência aos fabricantes do silicone industrial que colocassem nas embalagens, em lugar
visível e em letras legíveis, um alerta proibindo o uso do
produto em seres humanos 52.
51 Informações contidas no site: http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/
brasil/conteudo.phtml?id=670383. Acesso em 20 de setembro de 2008.
52 Informações retiradas do site do Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo, publicado em 17 de abril de 2002. Acesso em 20
de setembro de 2008: http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=LegislacaoBusca&nota=12.
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A fabricação artesanal dos corpos pelas bombadeiras, segundo os médicos, pode causar alguns males,
entre eles: infecções, tumores que exigem a retirada
parcial ou total do tecido, necroses de pele e músculos,
obstrução de vasos sanguíneos e maiores complicações
que podem levar à morte. Estas complicações são agravadas devido à dificuldade de remoção do produto do
corpo, sendo necessário retirar partes do tecido muscular. Outro agravante é a dificuldade de cicatrização,
processo longo e doloroso, dificultado pela disseminação do produto nos tecidos.
Entretanto, Ramona, uma das bombadeiras maranhenses, a única entrevistada nesta pesquisa, relata:
PESQUISADORA: Você tem silicone líquido no corpo?
RAMONA: Líquido, com certeza.
PESQUISADORA: Como foi a aplicação?
RAMONA: É injetável, na parte desejada que você quer.
PESQUISADORA: Em clínica?
RAMONA: Com certeza é clandestino. Até porque a medicina ela nunca aceitou, né? Ela nunca abriu esse espaço. Eu até acho que eles têm razão, tá? Quando as pessoas
dizem pra mim que silicone faz mal, eu tenho certeza que
não. Agora eu acredito que a medicina tem a razão dela
de não liberar, porque a partir do momento que ela liberar, muita gente que não sabe trabalhar vai começar a
trabalhar indevidamente.
PESQUISADORA: O silicone líquido faz mal?
RAMONA: Não faz! Eles dizem que faz mal justamente
por isso, porque é muito mais prático para um médico
pegar uma prótese e ele ganhar cinco, seis, sete mil reais
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do que ele botar um silicone líquido e ganhar dois mil
reais.
PESQUISADORA: Qual é o material desse silicone?
RAMONA: O material dele eu não sei, só sei que é um
material muito límpido que eles usam para usar em motor de carro, digo, para motor de avião. Não faz mal não.
Eu tenho amigas minhas que morreram com silicone por
outros motivos, mas não pelo silicone, entendeu? Agora
ele mal aplicado, como qualquer outra cirurgia que seja
mal feita, ele pode causar danos, mesmo feita pelo médico.
PESQUISADORA: Você tem conhecimento de alguma
aplicação mal sucedida?
RAMONA: Conheço muitas pessoas. Porque o silicone,
voltando ao assunto, existe dois tipos de silicone. Existe
o silicone mil e existe o silicone setecentos e cinquenta,
tá? O mil ele é industrial, mas ele já é mais gelatinoso e
o setecentos e cinquenta ele já é mais líquido, tá? O ideal
é o mil. Nenhum dos dois faz mal, o problema é que o
mais fino sempre escorre, cria aquelas calosidades no pé,
quando cria inchaço no pé. Às vezes aplica na mama e
não tem o cuidado e “arria” pra barriga, aquelas deformidade que bem você vê. Como qualquer outra cirurgia,
tem que ter os cuidados, porque depois que você faz uma
aplicação de silicone você não pode tá usando salto alto,
você não pode tá muito tempo em pé, logo em seguida
que você faz... Tem que ter o repouso como qualquer outra cirurgia. Existe muito aquelas pessoas, aqueles homossexuais que se prostituem e que a dona, eles moram
numa casa de tolerância, e que a dona estaria exigindo
deles que eles têm que trabalhar para pagar a diária delas, pra casa se manter. Aí ele é obrigado a usar um salto
antes de trinta dias e é quando acontece essas coisas. Eu
coloquei silicone aqui mesmo, na época eu coloquei cinco
litros.
PESQUISADORA: É colocado só de uma vez?
RAMONA: Não, é colocado de várias vezes, em várias
sessões de aplicação.
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PESQUISADORA: É uma preferência?
RAMONA: Não, é um cuidado. Tem que ser aos poucos
pra não ter nenhum dano. Se for aplicado só de uma
vez, com certeza haverá grandes problemas Que é para
o próprio organismo ir aceitando, afinal de contas, é um
corpo estranho que tá entrando. Volto a repetir, os riscos
ocorrem em qualquer cirurgia, desde que você não tenha
um repouso. Até um cirurgião plástico erra.
PESQUISADORA: De onde vêm essas indicações?
RAMONA: Na verdade, esses cuidados vêm de pessoas
que já fizeram. Por exemplo: “Fulana fez isso, ela teve
repouso e não aconteceu nada. Fulana fez e não teve e
aconteceu”. É mais um aprendizado.

Na fala de Ramona aparecem vários elementos
que questionam o discurso da medicina oficial. É uma
fala bastante contestatória com relação aos discursos
legítimos e isso não se deve ao fato de desconhecimento
de algumas sanções, como a proibição por lei do uso do
silicone líquido e de alguns discursos médicos sobre a
nocividade do silicone industrial. Ela sabe que “a medicina nunca aceitou”, e, em sua opinião, “com razão”.
Mas essa afirmação não parte da visão médica de danos
causados pelo produto e sim “porque a partir do momento que ela (a medicina) liberar, muita gente que
não sabe trabalhar vai começar a trabalhar indevidamente”, ou seja, parece que Ramona está disputando
uma posição de legitimidade não com os médicos, mas
com as próprias bombadeiras. Em nenhum momento
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Ramona se questiona sobre o produto utilizado, e sim a
competência de pessoas que viriam a aplicá-lo. Afirma
veementemente que o silicone líquido não é prejudicial,
somente se mal aplicado. Ela só põe em relevo as técnicas para tal uso.
Demonstrando ter vasto conhecimento sobre o
assunto, Ramona divide o silicone líquido em dois tipos:
silicone mil e silicone setecentos e cinquenta. Reconhece que o setecentos e cinquenta, “mais fino” comparado
com o mil, “mais gelatinoso”, pode causar alguns efeitos negativos no corpo, pois, “por ser mais fino sempre
escorre, cria aquelas calosidades no pé, quando cria inchaço no pé. Às vezes aplica na mama e não tem o cuidado e “arria” 53 pra barriga, aquelas deformidade que
bem você vê”.
Dando continuidade em sua fala, Ramona informa alguns cuidados necessários na aplicação para
que esta seja bem-sucedida, como as seguintes medidas: “depois que você faz uma aplicação de silicone você
não pode tá usando salto alto, você não pode tá muito
tempo em pé, logo em seguida que você faz. Tem que
ter o repouso como qualquer outra cirurgia.” E ainda a
informação de que grande quantidade de silicone não
pode ser aplicada de uma só vez, mas aos poucos, em
53 Desce, escorre.
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sessões diferentes, para que o organismo tenha tempo
de “ir aceitando”.
Ela encara a aplicação do silicone líquido como
se fosse uma cirurgia realizada por médicos. A expressão “como qualquer outra cirurgia” aparece quatro vezes no seu discurso. Ao reivindicar para as bombadeiras
a legitimidade na prática de bombar, deixa implícito que
não existe diferença entre estas e os médicos, na medida em que “até um cirurgião plástico erra”. Para ela, os
médicos só se recusam a aplicá-lo por uma questão de
interesses lucrativos, visto que cirurgias com outros tipos de produto, como a prótese de silicone, e realizadas
em hospitais e clínicas estéticas, possibilita um retorno
financeiro mais elevado para eles.
Entre as bombadeiras, identifiquei alguns elementos apontados por Camilo Braz (2005) com relação
ao universo da body modification em São Paulo. Para o
antropólogo, as pessoas que efetuam essas modificações
possuem técnicas, saberes e um aparato discursivo próprio, o que não exclui a existência de hierarquias específicas presentes no crescente processo de profissionalização.
Questões então surgem como saber quem é o “verdadeiro
profissional”, aquele que dispõe de um capital simbólico
que lhe confere status entre seus pares. Para julgar essas
questões, entra no jogo critérios como o tempo de profis272

são, o incremento de técnicas e, principalmente, o processo de medicalização desse campo, pois viria a se configurar
como uma estratégia de legitimação enquanto campo profissional. Nesse processo, o autor constatou que o discurso acerca da “limpeza” é uma forma de estar conferindo
legitimidade, na medida em que tentam se aproximar do
ambiente e das técnicas utilizadas pelos profissionais de
saúde do modelo oficial ocidental.
Disputas são comuns entre os que exercem as
práticas de modificação, presentes tanto entre os que se
consideram profissionais da body modification, como entre as bombadeiras. Elas se estabelecem dentro dos limites dos grupos específicos, o que resulta em hierarquias,
como as apontadas por Braz e também expressas na fala
da bombadeira Ramona, mas também entram em conflito com o corpo médico oficial, ao passo que se utilizam,
em alguns casos, dos elementos pertencentes a este para
adquirirem certo reconhecimento e respeitabilidade.
A bombadeira Ramona se coloca na mesma posição de um médico, pois possui todas as informações que
acredita serem necessárias para a realização de uma aplicação bem sucedida, como os cuidados a serem tomados e
o conhecimento, segundo ela, do melhor produto. Ao ser
indagada sobre a fonte desses conhecimentos, ela diz: “na
verdade, esses cuidados vêm de pessoas que já fizeram. Por
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exemplo, Fulana fez isso, ela teve repouso e não aconteceu
nada. Fulana fez e não teve e aconteceu. É mais um aprendizado”. Como fica evidente também na fala da travesti Paola:
PESQUISADORA: Você se arrependeu?
PAOLA: Eu tive um problema na primeira aplicação de silicone, que geralmente desce um pouco e o meu desceu pro pé
(mostra o pé muito inchado). A primeira vez que eu coloquei
foi há seis anos atrás.
PESQUISADORA: Você não ficou com medo de colocar depois?
PAOLA: Não, depois a gente se acostuma. Teve essa complicação devido ao silicone industrial. Todas as travestis que eu
conheço, todas, sem exceção de uma, tem um problema com
o silicone. Ou se localiza no joelho, fica com uma perna mais
dura do que outra, ou ele empedra, ou, sabe? Tem uma que
foi sentar no vaso e de repente ficou com a marca do vaso no
bumbum, tem uma que foi andar de moto no dia seguinte
e ficou com um joelho mais curvado. Tem aquelas travestis
que vai fazer aplicação na barriga pra tirar essa emenda que o
homem tem, porque a mulher é retinha, né? E geralmente o
corpo masculino tem aquela emenda entre a barriga e o colo,
aí desce pro saco escrotal. Mas mesmo assim! A gente aprende! A primeira vez arrisca e adquire aquilo como experiência
e na próxima não erra mais, tem todo um cuidado. Então são
várias aplicações, dependendo da nossa necessidade, nunca
de uma vez, que o organismo não aguenta. Mesmo com os
riscos a gente enfrenta! Tudo pra ficar com o chamado corpo
perfeito, quadril, a cintura de mulher, o bumbum empinado,
as pernas torneadas.

A aplicação do silicone envolve, portanto, conhecimentos e técnicas que circulam de maneira informal,
baseadas na experiência de pessoas que já realizaram apli274

cações, o que diferencia dos conhecimentos médicos, adquiridos na academia, pautados na “cientificidade”. Nesse
ponto aparece uma questão chave: a ciência médica, reconhecida como legítima, portanto, tida como a única eficaz
no tratamento e na intervenção do corpo humano. Entretanto, não posso deixar de lado que, mesmo sendo encarada muitas vezes como inquestionável, a medicina científica ocidental é também inevitavelmente cultural, social e
ideológica, como bem chama atenção Queiroz e Canesqui:
[...] eles (a medicina científica ocidental) frequentemente
deixaram-se impregnar do pensamento etnocêntrico. Assim, implícita ou explicitamente, os sistemas de medicina
alternativos foram considerados na melhor das hipóteses, como inefetivos e, na pior, como perigosos, enquanto
a medicina científica foi considerada como sendo baseada em conhecimentos objetivos, neutros e independentes
de influências socioeconômicas e culturais (CANESQUI e
QUEIROZ, 1986).54

Em nenhum momento quis afirmar que as práticas/conhecimentos das bombadeiras tratam-se de uma
forma de medicina alternativa, mas que estão no mesmo patamar das assim consideradas, da mesma forma
que as chamadas “medicina tradicional” e/ou “medicina
54 QUEIROZ, Marcos de S. e CANESQUI, Ana Paula. Antropologia
da medicina: uma revisão teórica. In: Rev. de Saúde Pública, vol. 20, n.
2. São Paulo, abril, 1986. http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101986000200006&lng=e&nrm=iso&tlng=e.
Acesso em 05/01/2009.
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popular”: parteiras, curandeiros e outros que genericamente são classificados no mesmo rol por se guiarem por
padrões não oficiais, não legítimos, não ocidentais, não
“modernos”, ou, nas palavras de Luc Boltanski (2004),
“especialistas ilegais e marginais”, como curandeiros,
massagistas, e mesmo farmacêuticos, todos considerados ignorantes, perigosos e ineficientes.
Sobre o reconhecimento da profissão médica e
dos procedimentos por ela utilizados, Giddens (2005)
afirma que, enquanto corpo, os profissionais aderem a
um código ético reconhecido, pois completaram com
sucesso uma formação extensa. Neste sentido, não há
lugar para curandeiros autodidatas e práticas médicas
“não-científicas”. “O hospital representa o ambiente
propício para tratar as doenças mais graves: estes tratamentos dependem muitas vezes de uma determinada conjugação entre tecnologia, medicação ou cirurgia
(GIDDENS, 2005, p. 157).
Ainda segundo o autor, o modelo biomédico55
de saúde (base que sustenta a medicina ocidental oficial) está assentado em três pressupostos:
55 De acordo com Silvia Peres, medicina biomédica é a “visão médica convencional, sistema predominante de tratar o adoecimento
no Ocidente” (PERES, 2005, p. 118).
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1) A doença é vista como uma ruptura do funcionamento
“normal” do corpo humano.
2) O espírito e o corpo podem ser tratados separadamente (o doente não é um indivíduo em sua totalidade, mas
um corpo doente).
3) Os especialistas médicos com formação acadêmica
são considerados os únicos com capacidade para tratar a
doença (GIDDENS, 2005, p. 156).

Analisando o que Giddens aponta, podem ser constatados elementos que em muito se diferenciam das práticas
e dos discursos das bombadeiras, a começar pela concepção
de doença. Esta, juntamente com a concepção de saúde, é
cultural e socialmente construída, ou seja, a representação
do que é saudável ou não pode variar de acordo com determinadas organizações sociais. Para o autor, a concepção de
saúde e de doença que nós temos desenvolveu-se a partir do
crescimento das sociedades modernas, ou seja, “sua emergência esteve intimamente ligada ao triunfo da razão e da
ciência sobre os modos de explicar o mundo tradicional ou
de carácter religioso” (GIDDENS, 2005, p. 155).
Outros/as autores/as dentro da perspectiva
adotada pela antropologia da saúde e da doença, assim como da antropologia da medicina, se debruçaram
sobre esta questão, a exemplo de Silvia Peres (2005)
que se propôs a investigar a complexidade do adoecer
humano. Para ela, por ser a cultura um macro campo
cognitivo, “diversos saberes sobre saúde se cruzam, se
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tangenciam, se complementam, se opõem, mas não são
construídos partindo necessariamente das mesmas realidades” (PERES, 2005, p. 118).
Desta forma, temos a concepção de doença elaborada pela perspectiva biomédica, que nada mais é do
que um estado, uma entidade exterior universal, em
que os pensamentos do paciente não são geralmente levados em conta, valendo mesmo é o exame laboratorial
e a classificação dos sintomas, que juntos configuram a
doença específica. Essa concepção é reflexo do contexto
histórico e social da racionalidade cartesiana, que divide a pessoa humana em corpo e alma. “Para construir
sua concepção de doença, a medicina biomédica dissecou o corpo humano, compreendendo-o fora das determinações sociais, isolando-o das relações, da subjetividade e da religiosidade, tomando o ser humano como
um organismo inerte” (PERES, 2005, p. 119).
Com isso, comungo do pensamento da autora,
de não desprezar os fatores biológicos das doenças. Mas
essa concepção não deve ser tomada isoladamente. Trata-se de enaltecer a dimensão cultural da realidade da
doença, apreender a representação simbólica que emerge de um determinado contexto sociocultural.
Arrisco-me, então, a afirmar que entre as tra278

vestis, saudável é correr riscos em busca do corpo perfeito. A dor que atravessam nesses processos, espécie
de preço a pagar na conquista do corpo desejado, que
estaria do lado da doença, passa para o lado da saúde,
aliando-se, desta forma, ao prazer de atingir os objetivos corporais, ou seja, os pares doença/dor, saúde/prazer, nesta situação específica, movimentam-se, resultando em outras representações do que é ser saudável,
ou ainda, como afirmou Le Breton:
A dor não é valorizada, não é redentora ou iniciática, nem
mesmo é um limite – é indiferente, ninguém se detém
nela. Na pior das hipóteses, é uma lembrança irrisória
da ‘carne’, o protesto de uma carne vivida como uma máquina corporal que as tecnologias contemporâneas tornaram obsoleta (LE BRETON, 2003, p. 45).

A dor não é empecilho e se constitui mais como
uma prerrogativa para quem deseja possuir as tão desejadas “formas de mulher”. Assim como entre as travestis pesquisadas, Pelúcio (2007) percebeu que entre as
travestis paulistas, teme-se a dor e possíveis resultados
desagradáveis com a aplicação do silicone líquido, mas
pouco se fala sobre problemas de saúde que podem ser
causados. É possível apreender dessa constatação que
existe uma flexibilização e relativização da concepção
de doença pelos grupos em questão, pois como afirmou
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Borges (2001), o significado de doença é pensado e repensado a partir de valores negociados numa troca recíproca de informações, olhares, emoções. Para a autora,
“[...] o contexto de diferentes relações sociais influem na
concepção de doenças dos indivíduos e na ordenação e
significação dessa experiência” (BORGES, 2001, p. 359).
Através da variedade de informações que os
grupos de travestis possuem acerca da aplicação do silicone e dos procedimentos de modificações corporais,
percebemos que, assim como o corpo médico detém
saberes sobre determinadas representações de saúde e
doença e sobre intervenções corporais. As formas próprias das travestis de driblarem o inesperado ou esperado mal sucedido demarcam um saber sobre as técnicas utilizadas, sobre o que deve ser evitado ou posto em
prática na obtenção de bons resultados.
Antes de afirmar que o silicone é nocivo e que
os procedimentos usados pelas bombadeiras são “rústicos”, cabe chamar atenção para algumas críticas que Giddens (2005) faz ao modelo biomédico, principalmente, quando ressalta que este exerce um poder imenso na
definição do que é saúde. Ramona, bombadeira, afirma
que muitas de suas amigas travestis morreram com silicone líquido no corpo, mas não por complicações causadas por este. Se elas não atribuem a morte ao produto
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no corpo, pode ser um indicativo de que flexibilizam as
noções de saúde e doença apontadas pela medicina.
Sem aval médico parece que as coisas se complicam, pois, como afirma Giddens, a eficácia da medicina científica é demasiadamente exagerada. Para ele, a
medicina moderna ignora as opiniões e as experiências
das pessoas “comuns” ao se colocar como superior a outras formas de medicina ou cura. “Tem se perpetuado
a ideia de que tudo que não é “científico” é necessariamente inferior” (GIDDENS, 2005, p. 158)
Entretanto, os conhecimentos que as travestis
possuem sobre os métodos utilizados para transformarem seus corpos não se encontram totalmente separados
dos conhecimentos médicos. Como já foi falado no presente capítulo, as travestis praticam uma apropriação
subversiva da medicina. Elas, principalmente as bombadeiras, disputam uma posição de legitimidade com as
tecnologias de construção corporal. Como afirmou Benedetti (1998), as travestis buscam construir um espaço
para a sua visibilidade social nos conhecimentos hegemônicos da medicina e da tecnologia do corpo. Para o
autor, elas reinterpretam os usos e os conhecimentos
médicos ao se beneficiarem do desenvolvimento tecnológico médico.
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As travestis parecem se aproveitar dos benefícios da tecnologia da vida moderna. Assim, de certa forma “questionam” a
ação daquilo que deveria ser um instrumento de dominação
e controle social: as ciências médicas e seus conhecimentos e
ação sobre o corpo, produzindo uma figura que socialmente
não se inclui nas categorias tradicionais das próprias ciências
médicas e psicológicas. Elas fazem usos “travestidos” destas
ciências, desordenando os processos repressivos da qual a
Medicina é um dos produtos e produtores (FOUCAULT,
1990), como se “o feitiço virasse contra o feiticeiro”; apropriam-se destes conhecimentos com o intuito de subverter a
ordem natural que governa os saberes médicos. Este grupo
recupera para si os conhecimentos e tecnologias médicas e, a
partir de sua interpretação e ressignificação, produzem uma
série de práticas, princípios e normas para moldar e incorporar o feminino (BENEDETTI, 1998, p. 8).

Certo que estas observações acima feitas por
Benedetti dizem respeito ao uso de hormônios feito por
travestis, mas é possível estender essas afirmações ao
uso do silicone líquido na medida em que põem em suspenso os conhecimentos da medicina ao colocarem em
prática outra forma de uso do corpo expresso pelas afirmações de que muitas de suas práticas e técnicas foram
testadas no ato mesmo das intervenções corporais.
A intenção foi de levantar alguns pontos que
ajudassem na problematização de discursos e práticas
reconhecidas como legítimas e outras não. Longe de esgotar o tema, acredito ter apontado um caminho, dentre muitos possíveis, de se compreender algumas impli282

cações contidas nas práticas das bombadeiras e o uso
do silicone pelas travestis suscitam. A ideia proposta
foi então de fugir de concepções que condenam o uso
do silicone líquido, não para defendê-lo, mas para tentar compreender os significados atribuídos aos procedimentos envolvidos, assim como os das consequências
desse uso ao invés de reafirmar os efeitos “fisiológicos”
que resultam dessas práticas.
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CAPÍTULO 4
REDES SOCIAIS ENGENDRADAS

Não se pode tornar travesti sem que se entre
em uma rede de relações já estabelecida. Pois
é ali que elas aprendem a se maquiar e a se depilar com eficiência; a andar e gesticular como
mulher; a mudar a voz e o nome; a tomar hormônios; e onde e com quem colocar silicone. Só
assim pode-se iniciar a construção da pessoa
travesti (LARISSA PELÚCIO, 2005b).

Visto toda a discussão travada até aqui, sobre
a construção da pessoa travesti, sua “incorporação do
desejo”, as técnicas e todo o processo que atravessam
para fazer o corpo na direção de feminizar suas formas,
aprofundarei o que estou chamando de redes sociais
engendradas, no sentido de chamar atenção para o elemento gênero na formação e na manutenção de relações de sociabilidade entre travestis na cidade de São
Luís. Como já foi frisado a princípio, a ideia é perceber
até que ponto essas redes de relações são formadas tendo como elemento principal o processo de montagem,
ou seja, o que Pelúcio aponta sobre as aprendizagens
no processo de construção da pessoa travesti referente
às transformações corporais, gestuais, comportamentais empreendidas por elas. Esta ideia se baseia, entre
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outras coisas, na afirmação de Benedetti (2005) de que
“entre as travestis, é no corpo que se constroem as dinâmicas e características culturais do grupo” (BENEDETTI, 2005, p. 66)
Tomarei a ideia de que a dádiva é requisito
essencial para a formação da associação e um componente central da solidariedade “Entrar em associação é,
antes de tudo, disponibilizar seu tempo e sua pessoa;
portanto, existe um vínculo evidente entre a questão da
significação da dádiva e a do estatuto da ação associativa” (CAILLÉ, 2002, p. 191).
Ao situar as travestis em uma referência de grupo, não me refiro a uma unidade homogênea, mas às
pequenas configurações. Segundo Mayer (1987), grupos e associações são construídos por um determinado
número de pessoas que interagem entre si e “manifestam uniformidade nos critérios de associatividade que
fundamentam essas interações, sejam essas altamente informais ou venham a constituir uma corporação”
(MAYER, 1987, p. 127). O autor opta por se deter não
a esses grupos, mas ao que chama de “quase-grupos”,
divididos em dois tipos: quase-grupos classificatórios e
quase-grupos interativos, sendo esse último o foco de
sua análise, configurações que são centradas em um
ego, cuja existência não depende da interação entre os
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membros, mas da interação destes com o organizador
central. Creio que é mais apropriado usar o termo grupo
para as travestis no sentido de que, apesar de existirem
figuras centrais na sua organização, como as bombadeiras, por exemplo, elas não dependem destas para que
suas interconexões ocorram.
Landé (1987) aponta diferentes tipos de grupos,
como linhagens, clãs, castas, associações voluntárias
organizadas e espécies de grupos que são categorias,
ou seja, grupos não organizados que consistem de indivíduos que possuem alguma característica particular
em comum. Sendo desse último tipo, as travestis compartilham algumas especificidades, dentre elas, aponto,
em especial, a necessidade de transformação corporal
e gestual. Desta forma, elas se unem umas às outras a
partir não só dessa necessidade, visando, entre outras
coisas, satisfazê-la. Mesmo sendo interesses pessoais,
eles só são possíveis de serem realizados caso elas participem daquela determinada organização grupal.
Atribuo central importância a relações de reciprocidade nesses tipos de associações, por acreditar
que esse mecanismo, entre outros, sustentam as redes
de relações. Para trabalhar com a ideia de reciprocidade, usamos alguns autores, em especial, Marcel Mauss
(2003), Landé (1977) e Caillé (2002).
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Alain Caillé é um dos principais autores que
dão continuidade as ideias de Marcel Mauss, em especial, as que estão contidas no “Ensaio sobre a dádiva”.
Um dos membros do M.A.U.S.S. – Mouvemente Anti-Utilitariste dans lês Sciences Sociales56 –, Caillé propõe
outro paradigma diferente dos já consagrados nas Ciências Sociais, a saber, o individualismo metodológco que
“pretende que todas as ações, regras ou instituições derivam dos cálculos, mais ou menos conscientes e racionais, efetuados pelos indivíduos, considerados como a
única realidade” (CAILLÉ, 2002, p. 193) e o holismo que
“defende que a ação dos indivíduos limita-se a expressar
ou atualizar uma totalidade a priori que lhe preexista e,
assim, aparece como a única realidade” (CAILLÉ, 2002,
p. 193). O paradigma proposto pelo autor é o da dádiva
que “transforma o dom (o símbolo, o político) no operador privilegiado – ou, melhor dizendo, específico – da
criação do vínculo social” (CAILLÉ, 2002, p. 193). Caillé
assim o define: “Qualquer prestação de bens ou serviços
efetuada sem garantia de retorno, tendo em vista a criação, manutenção ou regeneração do vínculo social. Na
relação de dádiva, o vínculo é mais importante do que o
bem” (CAILLÉ, 2002, p. 192).

56 Movimento Antiutilitarista nas Ciências Sociais.
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A crítica desse grupo de intelectuais que
compõem o M.A.U.S.S., segundo Martins (2002), repousa na ideia de que a dádiva é resgatada como figura
sociológica central para fazer a crítica ao utilitarismo.
Neste sentido, eles compreendem que a sociedade não
se reduz à lógica do mercado, esta se exprimiria por outros valores como a bondade, confiança e solidariedade,
por exemplo. O social, desta forma, seguiria a lógica
proclamada por Mauss: dar, receber e retribuir.
Mauss (2003a), ao falar sobre as dádivas trocadas nas sociedades “arcaicas”, percebe seu caráter de
reciprocidade na medida em que os presentes dados vêm
acompanhados de uma obrigatoriedade de retribuição,
diferenciando este sistema de dádivas da simples troca
econômica de mercadorias úteis, pois permeia também
toda a vida moral. De acordo com o autor, o sistema de
dádivas está assentado em três obrigações: dar, receber e retribuir, sendo necessário o cumprimento destas regras para as relações se estabelecerem. A teoria
da dádiva funda-se numa obrigação social desses três
movimentos.
Nesse ensaio, Mauss analisou as sociedades
da Polinésia, Melanésia e as do Noroeste americano (a
escandinava, por exemplo) e percebeu que as trocas e
contratos se fazem sob a forma de presentes, que em
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teoria seriam atos voluntários, sendo na verdade obrigatoriamente dados e retribuídos. Nessas sociedades,
existe uma grande quantidade de fatos, nos quais tudo
se mistura. O autor chama esses fatos de fenômenos sociais totais:
[...] exprimem-se, de uma só vez, as mais diversas instituições: religiosas, jurídicas e morais – estas sendo políticas e familiares ao mesmo tempo -; econômicas – estas
supondo formas particulares da produção e do consumo,
ou melhor, do fornecimento e da distribuição -; sem contar com fenômenos estéticos em que resultam esses fatos
e os fenômenos morfológicos que essas instituições manifestam (MAUSS, 2003a, p. 187).

Neste sentido, a lei da dádiva também é um fenômeno social total. O autor chama atenção para o caráter voluntário, aparentemente livre e gratuito, e, no
entanto, obrigatório e interessado, das prestações. Aqui
se baseia esse sistema de troca e de contrato nessas sociedades que não são de forma alguma privadas de mercados econômicos e não é que a noção de valor seja inexistente, mas sim, que a economia está cheia de valores
religiosos, o mercado sendo impregnado de ritos e mitos. Entre os Polinésios, são trocados não bens (móveis
ou imóveis) e riquezas, coisas economicamente úteis,
mas amabilidades, banquetes, danças, festas, crianças,
mulheres. O mercado seria apenas um dos momentos,
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a circulação de riqueza é um dos termos do contrato.
Essas trocas são voluntárias, por mais que sejam rigorosamente obrigatórias. A este fenômeno, Mauss denomina sistema de prestações totais “[...] aquele no qual
indivíduos e grupos trocam tudo entre si – constitui o
mais antigo sistema de economia e de direito que podemos constatar e conceber” (MAUSS, 2003a, p. 300). A
prestação total não implica somente na obrigação de retribuir, mas na de dar e de receber, isso envolve hospitalidade, negociações, compartilhamento de refeições e
demais atitudes que contraem alianças. Recusar dar ou
receber significa declarar guerra. Nessas instituições,
predomina a seguinte mentalidade: tudo é matéria de
transmissão e prestações de contas.
Uma das questões centrais de Mauss, nesse ensaio, é saber que forças levam a retribuir uma coisa recebida. Percebe então que as coisas são misturadas com
vínculos espirituais, tudo vai e vem como se houvesse
troca constante de matéria espiritual. “Se as coisas são
dadas e retribuídas, é porque se dão e se retribuem “respeitos” – podemos dizer igualmente “cortesias”. Mas é
também porque as pessoas se dão ao dar, e, se as pessoas se dão, é porque se “devem” – elas e seus bens –
aos outros” (MAUSS, 2003a, p. 263).
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Na Antropologia, outros autores já falaram sobre sistemas de trocas em algumas sociedades e seu
caráter de reciprocidade, em que o aspecto econômico
não é o fundamental. Malinowski (2003) analisou as
relações de troca e as obrigações recíprocas entre os trobriandeses e percebeu a existência de um sofisticado direito civil. Segundo o autor, as trocas nessas sociedades
não são realizadas a esmo, ou seja, os indivíduos não
comercializam ao acaso e sim efetuam suas trocas com
outros que estejam ligados por algum laço de afinidade,
baseado numa concessão mútua equilibrada e de longo
prazo.
É possível estendermos essas observações às
sociedades modernas e ocidentais? Mauss responde:
[...] uma parte considerável de nossa moral e de nossa
própria vida permanece estacionada nessa mesma atmosfera em que a dádiva, obrigação e liberdade se misturam. Felizmente, nem tudo ainda é classificado exclusivamente em termos de compra e venda. As coisas
possuem ainda um valor venal, se é que há valores que
sejam apenas desse gênero (MAUSS, 2003a, p. 294).

Alain Caillé atualmente endossa essa ideia, afirmando que a dádiva continua a existir na modernidade,
sobretudo, através da esfera que denomina de sociabilidade primária:
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[...] o tipo de relação social em que a personalidade das
pessoas é mais importante do que as funções que elas desempenham (sem impedir a existência e a importância
de tais funções). [...] a tripla obrigação continua a estruturar a esfera da sociabilidade primária, a das redes interpessoais (família, vizinhança, amizade, associações de
interconhecimento) (CAILLÉ, 2002, p. 196).

Continua o autor, que a dádiva também é atuante no âmbito da sociabilidade secundária, que seria “[...] o
tipo de relação submetido à lei da impersonalidade (como
no mercado, no direito ou na ciência), em que as funções
desempenhadas pelas pessoas são mais importantes do
que sua personalidade” (CAILLÉ, 2002, p. 196).
Sobre associação, esse autor comenta que, assim
como a dádiva, repousa em um princípio de liberdade e de
obrigação, através do qual se realizam interesses em comuns. “A dádiva é o meio pelo qual se estabelece o pacto
associativo” (CAILLÉ, 2002, p. 201). Sobre isso, afirma:
[...] o fato associativo se desenrola na interface da primariedade e da secundariedade [...] ele opera uma mistura e
uma transformação de lógicas opostas, permitindo a execução de tarefas funcionais sob a forma de personalização, ou a formação de alianças em grande escala, alianças
próprias de grande sociedade, sem renunciar à forma da
pequena sociedade (CAILLÉ, 2002, p. 197-198).
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A associação seria então:
A convenção, tácita ou explícita, conforme ou não a uma
lei, escrita ou não, pela qual duas ou várias pessoas colocam em comum, de uma forma mais ou menos permanente, seus recursos materiais, seus conhecimentos ou
sua atividade, rejeitando que seu objetivo principal seja
a partilha de benefícios materiais (CAILÉ, 2002, p. 200).

Apesar de tomar a dádiva como um componente central da solidariedade e de formas associativas,
rivalidades não são inexistentes, fato demonstrado por
Mauss (2003a) a partir de dados encontrados em algumas tribos do noroeste americano, sob o nome de potlatch, uma forma mais “evoluída” e rara de prestações
totais. De acordo com o autor, nelas predomina um
princípio de rivalidade e de antagonismo que dominam
as práticas. A esse tipo de instituição, ele denomina
prestações totais de tipo agonístico, pois as trocas vêm
acompanhadas de destruições e combates exasperadas,
contendo muitas vezes destruição de riquezas.
Para Landé (1977) a reciprocidade é uma norma
internalizada que, se respeitada, assegura a retribuição
dos favores prestados. Segundo ele, é a sensação de débito impagável que garante a continuidade da aliança.
O caráter de reciprocidade pode ser percebido
nas intensas e constantes trocas de objetos, favores e informações referentes aos processos de transformação,
de preservação e defesas das quais travestis necessitam.
Estas relações se configuram como um sustentáculo das
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redes, através delas é que os laços vão se firmando, pois,
como disse Caillé, existe um vínculo entre a questão da
significação da dádiva e a do estatuto da ação associativa.
Também pude observar, como Benedetti
(2005), que entre as travestis uma rede de comércio é
elaborada, na qual ocorre uma intensa circulação de objetos (roupas, sapatos, bijuterias, tintas de cabelo, lentes
de contato, perfumes, esmaltes, maquilagem etc.) sempre a preços mais baratos que em lojas ou trocados por
peças que se equivalem. Caso não tenha o dinheiro ou
algo que possa efetuar a troca, ficam com uma dívida
que pode ser posteriormente quitada, ou efetuada com
algum favor do tipo, garantir o lugar em algum ponto
de prostituição, abrigar alguém por algum tempo, caso
esteja sem moradia, etc.
Podemos fazer uma aproximação entre esses mecanismos e o que Landé (1977) chama de “troca de favores”,
que nada mais é do que um meio de manter a aliança diática. Através dessa troca, os aliados ficam ligados por uma
ajuda mútua caso necessitem. Quando alguém entra nesse
jogo demonstra tanto seu interesse quanto sua disposição
em fazer sacrifícios. Landé afirma ainda que o conteúdo
dessas trocas, além de não ser encontrado no mercado,
sempre está disposto a preços mais baixos.
Dificilmente alguém de “fora” participa dessas
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trocas. Esses não são simples objetos e sua comercialização não obedece às leis do mercado formal onde o fim
último e único é o lucro. Os objetos vêm acompanhados
de uma carga simbólica imensa e sua aquisição significa
compartilhamento e participação do universo travesti.
Somente quem tem acesso a estas significações pode
compreender a importância que os objetos possuem.
Além dos objetos trocados, muitas informações
são compartilhadas, como dicas de proteção em situações de perigo; melhores locais para fazer ponto57,
quais os clientes que aparentemente representam serem menos perigosos (no caso de estarem inseridas na
comercialização de sexo), assim como alguns códigos de
ética: não excederem no uso de drogas enquanto estiverem trabalhando, não fazer programas seminuas, não
roubar o cliente da colega, não dar a elza58 etc. E ainda informações do tipo: qual hormônio mais adequado
para o tipo físico e a dosagem a ser tomada, a quantidade de silicone líquido a ser aplicado, a indicação da
bombadeira etc.
Mary Douglas (1998), no livro Como pensam as
instituições, aborda temas como cooperação e solidariedade a partir de Émile Durkheim e Fleck, a fim de compreender a ação coletiva no mundo moderno. A autora
57 Categoria êmica utilizada para o ato de fazer programas.
58 Categoria êmica que designa roubo, furto.
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também recorre a Elster, autor que acrescenta à teoria
da ação coletiva elementos cognitivos como estabilizadores e legitimadores do grupo social. Para os dois primeiros autores, a verdadeira solidariedade somente é
possível na medida em que os indivíduos compartilham
das mesmas categorias de pensamento. Nesta perspectiva, para que haja sociedade é necessário que exista entre seus membros pensamentos e sentimentos que se
assemelhem. Segundo Douglas, a solidariedade:
[...] envolve indivíduos prontos para sofrer em benefício
de um grupo mais amplo e sua expectativa de que cada
membro desse grupo faça o mesmo por eles [...]. Qualquer pessoa que tenha aceito a confiança, solicitado sacrifícios, ou os tenha praticado voluntariamente conhece
o poder do laço social (DOUGLAS, 1998, p. 10).

Diferente desses grupos coesos e permanentes,
Douglas chama atenção ainda para os grupos latentes e
para os de sociedades de pequena escala. Sobre os primeiros, cita Olson, autor que os define como grupos em
que seus membros não têm qualquer interesse pessoal
forte em permanecer nele, além de que os custos são
maiores que os benefícios e a ameaça de se retirar é o
principal trunfo em uma negociação. O que explicaria
a dificuldade que estes grupos têm para alcançar seus
objetivos seria a liderança fraca. Outra característica
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desses grupos é a tendência dos grandes explorarem os
pequenos, assim como a inexistência de um poder coercitivo centralizador que proporcionaria benefícios seletivos individuais de espécie material (DOUGLAS, 2002,
p. 50). Douglas vai a encontro com esta ideia de grupos
latentes, afirmando que grupos sociais com essa descrição manifestam-se com eficácia e continuidade, baseada nas afirmações de Elster, autor de perspectiva funcionalista de estilo durkheimiano, que explica porque
certas crenças mantidas em comum capacitam grupos
latentes a atingirem algum grau de eficiência comunitária. Já nas sociedades de pequena escala, constata-se
uma tendência ao altruísmo, onde os indivíduos submetem seus interesses particulares ao bem dos outros.
Desta forma, os grupos exercem uma influência sobre o
pensamento de seus membros, até desenvolverem estilos de pensamento distintos.
Corroborando com a crítica ao utilitarismo,
Durkheim afirma que este não é responsável pelas bases da sociedade civil. Era contra ainda o modelo benthamita segundo o qual uma ordem social é produzida
automaticamente devido a ações auto- interessadas de
indivíduos racionais, por acreditar que isso não explicava a solidariedade grupal (DOUGLAS, 2002, p. 20). Foi
dando uma importância central ao papel da sociedade
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na organização do pensamento que Durkheim minimizou o papel do indivíduo. Isso fica evidente no ensaio
Algumas formas primitivas de classificação (2001), que
produziu em conjunto com Mauss. Analisando algumas
sociedades australianas e africanas, os autores perceberam que o sistema social aparece como fundamento
do sistema lógico, ou seja, as classificações são reflexos
da forma com que determinada sociedade está organizada. Por exemplo, se uma tribo está territorialmente
organizada de modo circular, provavelmente as espacializações engendradas por seus membros obedecerão a um princípio de circularidade. Isso demonstraria
que o espaço em si é algo social e que as categorizações
estão calcadas na estrutura social. “Toda classificação
implica uma ordem hierárquica da qual nem o mundo
sensível nem nossa consciência oferecem o modelo. Deve-se, pois perguntar onde fomos procurá-lo” (MAUSS
e DURKHEIM, 2001, p. 403).
Sobre solidariedade, ainda Durkheim (1995)
afirma que existem duas formas dela, que predomina/
predominaram em duas organizações sociais distintas.
Uma é baseada em símbolos sagrados - solidariedade
mecânica – e há uma relativa semelhança entre os indivíduos. A outra é baseada no indivíduo – solidariedade
orgânica – já imperando o princípio da diferença en298

tre seus membros. Essas duas formas de solidariedade
é como se fossem duas formas de organização social, a
primeira sendo própria de sociedades pré-capitalistas e
a segunda da sociedade moderna capitalista, na qual,
com a ampliação da divisão do trabalho, os indivíduos
tornam-se interdependentes, garantindo a união social
não mais pelos costumes e tradições.
Como já foi comentado, dificilmente alguém
de “fora” participa das trocas de informações e objetos
referentes ao processo de montagem, ou seja, podemos
considerar que sua circulação só ocorre entre travestis.
Isso mostra mais um elemento que constitui os grupos,
algo que fortalece e sustenta as alianças. É perceptível
aqui o que Elster fala sobre a existência de elementos
cognitivos que estabilizam e legitimam os grupos sociais, ou ainda a ideia de Durkheim e Fleck quando estes
consideram o compartilhamento das mesmas categorias de pensamento como indispensável para a formação
de uma sociedade.
Alguns elementos cognitivos e formas de pensamento podem ser apontados, elementos estes que
complementam o processo de montagem. O batismo
(mudança do nome masculino para o feminino) é um
exemplo significante, que pode ser feito tanto pela própria travesti como por outras. Goffman (1988) faz algu299

mas observações sobre a função do nome próprio para
pessoas de “identidade deteriorada”. Segundo o autor,
o nome próprio serve como um apoio de identidade
e garante uma singularidade. Mesmo as travestis não
possuindo o direito de mudar legalmente de nome, esta
troca é efetuada de uma maneira que se mostra indispensável, pois esta é uma das estratégias usadas para
marcar uma ruptura entre seu velho mundo e o que ela
passou a construir. Assim, o nome aparece como uma
forma de fixar a “nova pessoa”. Afirma Monique:
MONIQUE: Eu sempre gostei desse nome. Acho bonito.
Eu fui Alessandra primeiro, depois eu fui Kássia. Alessandra era
empregada doméstica, não sabia fazer nada. A Kássia também, já
fazia alguma coisinha, mas penou muito essas duas pessoas, entendeu? Aí, depois que eu já pude botar as próteses e conhecer um
pedacinho da Europa, eu quis mudar de nome, mais diferente.

E Angelina:
ANGELINA: As meninas viviam dizendo para eu trocar
de nome, que eu não podia ser travesti e continuar me
chamando de Francisco. Mas eu não encontrava nenhum
nome que me agradasse. Elas começaram a me chamar de
Morgana, era assim que elas me chamava. Só que um dia
numa festa lá no São Cristóvão, uma colega minha, no dia
ela ainda nem era amiga minha, eu só conhecia ela de vista, ela me chamou assim de Angelina e eu gostei aí depois
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eu fui saber que era uma cantora, não atriz, muito bonita
ela, linda, aí eu assumi esse nome para mim mesmo.

Em São Luís, as travestis, de uma forma geral,
possuem muitas atividades em comum, como a prática
da religião afro-brasileira (a maioria frequenta terreiros de mina). Segundo uma de minhas interlocutoras, a
travesti Simone: “Quando as bichas desaparecem, pode
apostar, estão nos terreiros”. Dentre os elementos cognitivos, as travestis maranhenses compartilham, então,
de bens simbólicos africanos recriados no Brasil. Um
exemplo é a utilização do bajubá, linguagem elaborada
por elas que possuem “algumas aproximações de vocábulos recorrentes nos terreiros de candomblé, Mesclado,
Yorubá ou nagô com diferenças entre o povo do santo – dos terreiros – e o universo gay” (LODY, 1995, p.
13). Esta linguagem é posta em uso de forma a garantir
sua liberdade de comunicação intergrupal em ambientes
públicos, visto não ser compreendida pelos de “fora” 59.
Desta forma, a pessoa de que estão falando e as que estão próximas não entendem o sentido e, portanto, não
se sentem ofendidas ou constrangidas, evitando, para as
travestis, serem vítimas de agressões físicas e/ou morais.
59 Por exemplo, a expressão: “Não aquenda no ilê ocó que não cata” ou
“O ocó da banda ô aquendouum ojum uó”, significa: “Não levar para casa
homem que não conhece” e “O homem que está do seu lado te olhou feio”.
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Quando falo em aprendizagem e modelagem de
desejos que se concretizam a partir do que é passado
pelo grupo, me refiro à utilização de acessórios, como
roupas, perucas, bijuterias, sapatos de salto alto; cirurgias, como aplicação de silicone (líquido e/ou prótese);
ingestão hormonal; técnicas corporais que expressam
uma maneira de gesticular, falar, sentar, andar, deitar,
pegar, enfim, de se comportar e expressão de sentimentos que indicam as formas de amar, sorrir, chorar, de
ter orgasmo etc.
Inúmeros fatores contribuem para que travestis
construam e fortifiquem os laços entre si. Começando
pelos conflitos familiares, estes impulsionam a inevitável saída de casa, às vezes por expulsão, outras por decisão própria, na medida em que as travestis não suportam mais as regras impostas pela família, recriminações
e proibições de várias espécies60. A saída de casa, que
geralmente ocorre entre doze e quatorze anos, pode ser
compreendida como um rito de passagem, pois “deixar
o lar parece ser um momento crucial em seu processo
de construção” (BENEDETTI, 2005, p. 102). Isso facilita a aproximação com os signos da travestilidade.
Pelúcio pontua:
60 Existe, porém, casos em que a família acolhe a travesti, mas é uma
parcela mínima que impossibilita a análise por falta de dados mais significativos.
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É comum o processo de transformação das travestis se
iniciar com a ruptura do mundo da casa, seguido pelo
necessário apego ao universo da rua, onde encontram
formas de sobrevivência e aprendem, ou potencializam,
seu processo de transformação. Em busca de si mesmas,
de sua “autenticidade”, vão inscrevendo seus sonhos em
seus corpos. Para isso, precisam contar com a ajuda do
grupo, é difícil se tornar travesti sem estar inserido em
uma rede específica e, neste processo, o “amadrinhamento” é essencial (PELÚCIO, 2005a, p. 56)

Quando elas vão para a rua61 é que a possibilidade de encontro e convívio com as “iguais” surge ou
se torna mais intensa, caso já exista, abrindo assim espaço para que laços de amizade se solidifiquem. O “amadrinhamento” do qual fala Pelúcio é uma relação de
proteção feita geralmente por uma travesti mais velha,
que abriga e/ou aconselha as demais nos mais diversos assuntos e situação. O encontro pode ocorrer nos
mais variados espaços, como praças, pistões62, salões
de beleza, bares, boates, ruas do mesmo bairro etc. Estes locais vêm a se constituir também como os locais
de aprendizagem das técnicas de transformação, entretanto, não se resumindo a eles. É quando o desejo de se
61 Rua podendo aqui ser utilizada como categoria de análise em oposição
a casa (DAMATTA, 1998), pois designa o espaço do público, fora do que
o ambiente doméstico pode proporcionar.
62 Categoria êmica usada para designar os locais de prostituição.
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transformar começa a ser “incorporado”, ou, na metáfora utilizada por Benedetti (2005), começa a “tomar corpo”. É na socialização que os segredos de montagem são
adquiridos, como também observou o autor, truques de
sedução, dicas para relacionamentos ou simplesmente
as observações das mais velhas pelas recém-chegadas.
O que observei nesta pesquisa é que este desejo de
transformação só é ativado no encontro com os pares,
mesmo elas tendo experimentado insatisfações com o
corpo desde a infância.
Essas relações de solidariedade e convívio estão
dentro do que Caillé (2002) chama de sociabilidades
primárias, nas quais predominam as relações impessoais, como as de amizade e vizinhança, por exemplo.
Devido à enorme exclusão a que as travestis estão sujeitas, cometidas pelas mais diversas instituições, família,
escola, mercado de trabalho etc. como rejeição ao seu
modo de existir, há uma tendência de aglutinação dessas pessoas, expressas pelas proximidades residenciais
e pelos fortes laços de amizade entre elas, o que não exclui, entretanto, a existência de disputas e conflitos. Essas sociabilidades se dão, na maior parte, inseridas em
camadas populares nos bairros periféricos da cidade.
Outro fator de aglutinação das travestis em grupos é o fato de a grande maioria ser negra e advinda do
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interior do Estado, o que aumenta sua vulnerabilidade
social, tornando essas relações fundamentais para o
fortalecimento da autoestima, visto que nesses espaços
de convívio torna-se mais visível as características tidas como desvantajosas serem comuns aos membros.
Nesse sentido, são empreendidas inúmeras práticas de
preservação e fortificação dos grupos, como, por exemplo, a utilização de uma linguagem própria, como já foi
citado. As que são oriundas do interior do estado geralmente se abrigam temporariamente na casa de alguma
amiga ou colega ou aluga um quarto em alguma pensão.
Algumas chegam e vão direto para o pistão negociar
com alguma travesti sobre um abrigo temporário.
Sobre as pensões, das quais falam autores
como Benedetti (2005), não foi constatado a existência
na cidade de São Luís, tal como existe em cidades de
maior porte. Estas seriam pensões ou como costumam
chamar, casas de tolerância, localizadas nos bairros do
subúrbio, onde vivem somente travestis, administradas
por outras travestis, conhecidas como cafetinas, que cobram diárias pela moradia. Espaços importantes para a
socialização e o aprendizado do universo trans, “muitas
vezes o primeiro lugar em que são admitidas em função
de sua transformação (BENEDETTI, 2005, P. 38-39).
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Esse fato fica evidente na fala de Ramona:
ROMANA: Aqui em São Luís ainda não tem casas de tolerância. Ainda não tem em São Luís. Existe os locais, as
boates gays, existe as travestis que fazem ponto, que...
elas têm as casas delas, os quartos delas, mas casa mesmo pra alojar, não existe. Não existe nem pensão. Nem
Cafetina. Todas por conta própria, aqui em São Luís. Lá
fora, existe? Existe! Mas aqui em São Luís, ainda não.

O “ainda não” da fala de Ramona demonstra
que existe uma representação baseada em uma linha
contínua, como se ainda fosse existir, tal como em cidades maiores, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Salvador, entre outras. Essa constatação
vai ao encontro do que já foi comentado, de que existe
uma tendência de acumulação de travestis em grandes
centros urbanos, devido às restrições e preconceitos de
cidades pequenas. Com o número crescente de travestis
em uma cidade, a “tendência” é de que surjam as chamadas pensões e/ou casas de tolerância que deem conta
de abrigá-las.
Segundo Oliveira (1994) existe entre as travestis da cidade de Salvador uma rede de relações e obrigações recíprocas onde “a nova travesti refina e aperfeiçoa
os códigos que aprendeu” (OLIVEIRA, 1994, p. 103), o
que dá um caráter que relaciona a influência do social
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com o individual, pela negociação dos códigos recebidos e pelo desempenho das trocas efetuadas. A principal
característica a ser aprendida pelas travestis, segundo
a autora, são as técnicas gestuais e o uso do corpo, e se
mal desempenhadas, ficam sujeitas a reprovações pelas
redes de relações da qual faz parte. Caso isso aconteça,
toda a responsabilidade é atribuída a uma deficiência da
própria travesti, que passa a ser menosprezada como se
fosse portadora de uma deficiência ou não autenticidade.
Em São Luís, não é muito diferente de Salvador com relação a isso. É na aproximação com as outras travestis que já iniciaram seu processo de transformação que elas “dão corpo”, no sentido literal, aos seus
desejos de transformação.
ROMANA: A primeira foi Larissa que eu conheci, aqui
no bairro, aí ela foi amizade de jogo de queimado essas
coisas... De todas elas eu gosto, assim, tem hora de briga
e hora de amizade, todas essas eu tenho certeza que gosta
de mim. Eu já sabia que eu era diferente antes de encontrar com elas, sempre soube, mas só sabia que eu queria ser travesti só depois. Tem o gay que se veste como
“home” e eu sempre tive aquele gosto assim de me vesti de “muié”, de ter meu rosto de “muié”, de ter cabelo
grande, de me vesti como “muié”, sempre tive isso e aí eu
descobrir que queria ser um travesti. Quando eu conheci outro travesti, quando eu “oiava” pela televisão, pela
Larissa, sempre eu queria ser assim. [..] Elas não me pas307

sam informações, eu olho no dia-a-dia, observo, elas se
“maqueiam”, que elas se vestem como mulher, e eu tento
copiar aquilo tudo.

Quando Angelina fala que só soube o que queria
ser após ter conhecido outras travestis, deixa evidente
o caráter construído das subjetividades. A subjetividade travesti, assim como as demais, não é algo de essencial do qual já se nasce com ela. Angelina diz sempre
ter percebido que era diferente e mostra que isso não
era simplesmente uma questão de orientação sexual fazendo uma comparação com os gays, partindo do desejo
que possui de efetuar modificações corporais. Este desejo só passou a literalmente “ganhar corpo” quando ela
teve acesso a algumas das representações associadas ao
“fenômeno da travestilidade”. Destas, Angelina destaca
aquelas que socialmente compõem o imaginário social
da feminilidade, como as vestes de “muié” e o “cabelo
grande”, por exemplo, como esteio simbólico de sua autodescoberta como travesti e sua sensação de pertencimento a um grupo social definido. Foi o que aconteceu
com ela após conhecer Larissa e perceber que poderia
se aproximar das travestis que ela via pela televisão e
que tanto admirava.
Outro elemento que a fala de Angelina nos faz
perceber é que as informações não são passadas apenas
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via conselhos, mas também, por meio de observações
na medida em que os signos da travestilidade são uma
informação social: “Essa informação, assim como o signo que a transmite, é reflexiva e corporificada, ou seja, é
transmitida pela própria pessoa a quem se refere, através da expressão corporal na presença imediata daqueles que a recebem” (GOFFMAN, 1988, p. 53).
Alguns elementos fazem com que a aproximação aconteça, como mostra Nathyelle:
NATHYELLE: Foi eu que procurei. Eu me identificava
com elas. Eu procurei de um lado e de outro. Procurei o
lado de gays, né? Vi que não dava, que eles ficavam martelando “olha, você não tem que ser desta forma”, “você
não pode ser baquiosa, pintosa”. Com as travestis daqui
mesmo da Liberdade, elas diziam, é: “Maria – que antigamente elas chamavam -, Maria, tu não pode tá usando roupa assim não, de bofe! Te veste como mulher, tira
esses pelos (pegou no rosto, onde ficava a barba)”, entendeu? É... “Pinta o cabelo, faz banho de lua, deixa tuas
unhas crescer, usa um esmaltinho, bota um batom pra
gente andar na noite”. Então eu segui o conselho.
As minha Colegas de noite são outras travestis que elas...
porque... tem umas que trabalham, tem umas que trabalham num salão, as duas trabalham em salão, são colegas assim mesmo da minha época, mesma idade, 23, 25
anos, que a gente sai toda noite assim pra dá voltas, não
são todas as noites, mas é dia de quarta, quinta, sexta,
sábado e domingo. Nós só se encontra mais é para sair.
Nós marcamos em tal local “vai pra lá que a gente te espera pra ir pra outro local”, aí nós vamos. São travestis.
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Com a não identificação com gays – estes criticavam seus modos mais femininos, ou, em suas palavras, seus baques63 – Nathyelle foi se aproximando de
outras travestis, que davam conselhos para que ela se
diferenciasse dos homens, bofes64, usando roupas femininas, deixando o cabelo crescer, enfim, transmitiam as
técnicas de modelagem, o que definiu a aproximação.
Essas travestis com as quais Nathyelle passou a ter contato residem no mesmo bairro que o seu e exercem a
mesma profissão, trabalham em salões de beleza, o que
já facilita a aproximação e solidifica a relação. Essas
suas amizades, somente com outras travestis, giram em
torno de saídas, eventos que possibilitam a aprendizagem e estreitam os laços.
Quando falo em redes me refiro a alguns trabalhos, como o de Barnes (1987), Landé (1977), Mayer
(1987) e Boissevain (1987). Segundo Mayer, o termo
“rede” apareceu nos trabalhos de Radcliffe-Brow, autor que caracterizou a estrutura social como “a rede de
relações sociais efetivamente existentes” (RADCLIFFE-BROW, 1952, p. 190 apud MAYER, 1987, p. 128).
Acrescenta Mayer, que este autor afirmou que a estru63 Manifestações de atitudes feminilizadas ao extremo, por vezes, escandalosas.
64 Categoria êmica utilizada para homens que, mesmo sendo homossexuais, se comportam de acordo com o padrão masculino.
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tura deveria constituir o objeto da investigação antropológica, pois as relações que formam a estrutura social
seriam sustentadas por uma convergência de interesses
ou até mesmo por uma divergência desses. Mayer difere
do autor, pois acredita que a rede não é a estrutura da
sociedade, mas a forma de descrever relações primárias
e suas intensidades.
Mayer comenta trabalhos de outros estudiosos
que usaram a noção de redes. A Barnes ele faz algumas
ressalvas sobre a densidade das redes, afirmando que
este não difere “entidades ilimitadas” de “entidades limitadas”. Para Mayer, as primeiras são redes ao passo
que as segundas são conjuntos, ou seja, estão restritas
a um tempo e a um local específico. Para Barnes, um
equivalente ao que Mayer chama de conjunto, seriam
redes parciais, porções restritas de redes, estratos da
rede total.
Mesmo o interesse de Mayer se detendo a quase-grupos, é possível utilizar alguns pontos da análise
que fez sobre uma campanha eleitoral na Índia. Ele faz
uma configuração dos contatos interpessoais por meio
dos quais se diziam que os votos eram arregimentados.
É a partir daí que ele abstrai o conjunto-da-ação. Ressalta ainda que esta configuração não é total e sim um
conjunto de ação limitada. Essas configurações das in311

terconexões ele obteve por meio de relatos obtidos e observações realizadas
Para Barnes, rede social é um conjunto de relações interpessoais que ligam indivíduos a outros. Essa
noção de redes sociais pode ser empregada para vários
tipos de situações sociais.
O conceito é útil na descrição e na análise de processos
políticos, classes sociais, relação entre um mercado e
sua periferia, provisão de serviços e circulação de bens
e informações num meio social não-estruturado, manutenção de valores e normas pela fofoca, diferenças estruturais entre sociedades tribais, rurais e urbanas, e assim
por diante (BARNES, 1987, p. 161).

Para ele, redes são diferentes de relações díades, de grupos e de categorias. Suas conexões transpassam esses limites. Busquei traçar o que o autor fala
justamente sobre as conexões interpessoais que surgem
a partir da afiliação a grupos que fazem parte de uma
rede social total. E já que faço uma análise da ação em
termos de uma rede, Barnes diz que devemos, ao fazer
isso, revelar, entre outras coisas, os limites e a estrutura
interna dos grupos. O que já foi falado sobre as relações mantidas entre as travestis da cidade de São Luís
aponta para a pertinência da realização de um estudo de
redes, baseada na seguinte afirmação:
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O conceito de rede social é apresentado em situações em
que grupos persistentes, como partidos e facções, não estão formados, bem como em situações em que indivíduos
são continuamente requisitados a escolher sobre quem
procura para obter liderança, ajuda, informação e orientação. Deste modo, o emprego da rede social nos ajuda a
identificar quem são os líderes e quem são os seguidores,
ou a demonstrar que não há padrão persistente na liderança (BARNES, 1987, p.163).

Barnes fala ainda que a rede é uma abstração da
realidade e que na construção do modelo o fato empírico é que toda pessoa real “impinge” em outra que está
em contato com várias outras pessoas. O padrão que daí
resulta como uma malha intricada é chamado de rede e
só pode ser utilizado quando visamos um campo social.
Essas abstrações explicam as relações diáticas e de extensões variáveis. Elas são construídas por relações sociais de proximidade, de amizade ou de poder e envolvem elementos diversos que as estabelecem e as matem.
Para Landé, redes sociais são a totalidade de
relações diáticas (situadas em um nível micro, ou seja,
relações compostas por somente dois indivíduos) ou de
relações diáticas significantes que se encontram em determinado campo social onde indivíduos estão uns ao
alcance dos outros e não ligados a um membro focal.
Dessa forma, as redes abrangem diversas interações por
incluir indivíduos que não se isolam por completo.
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Para que seja possível realizar um estudo sobre
redes, Landé aconselha voltarmos nosso olhar para um
pequeno número de indivíduos restrito a um tempo e a
um local especifico, tal como fez Barnes e Mayer, bem
como tentar perceber as díades de limites cruzados. A
essas redes menos densas ele chama rede realisticamente possível, pois nos revela possíveis linhas de cooperação, conflito e interesses em dada sociedade.
Um modelo de rede sugere como numerosas cadeias irradiadoras de indivíduos ligados podem transmitir rapidamente uma mensagem criada por um deles para toda
uma sociedade sem a ajuda dos meios de comunicação
de massa. Similarmente, mostra como o recebimento da
mesma mensagem de diversas fontes capacita o receptor
a avaliar a sua exatidão (LANDÉ, 1977).

Ao falar em redes, Landé dá uma grande importância aos indivíduos. Ele usa a perspectiva de que os
atores sociais, ao se associarem em redes, estão guiados
por interesses próprios. Desta forma, o autor privilegia
a dimensão da estratégia. Para ele, as alianças diáticas
são estratégias de indivíduos sozinhos que visam atingir
objetivos pessoais.
Boissevain (1987) também usa a noção de estratégia como recurso dos indivíduos para irem contra
as imposições normativas. Afirma: “O homem também
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é um manipulador, um operador com interesses próprios” (BOISSEVAIN, 1987, p. 200). Desta forma, vai
de encontro ao que era proposto pelo estrutural-funcionalismo, pois essa perspectiva “não é adequada à análise relativa ao nível em que as pessoas reais interagem”
(BOISSEVAIN, 1987, p. 199).
A discussão do autor centra-se em redes sociais
de amigos, parentes e colegas de trabalho, bem como nas
visitas, barganhas, fofocas e manipulações que ocorrem
entre eles. Entretanto, percebe essas interações como
não baseadas em trocas recíprocas, mas em transações,
como relações sociais que estão em constante mudança.
Essas pessoas, segundo ele, investem uma quantidade
de tempo, energia e outras formas de capital social em
alianças pessoais mutáveis e temporárias, embora algumas tenham se tornado permanentes. As redes de relações na qual está interessado são aquelas em que uma
pessoa tenta manipular e é manipulado “Essa rede não
é somente a fonte de seus problemas sociais, também
fornece a matéria prima com a qual deve resolver seus
problemas” (BOISSEVAIN, 1987, p. 201).
O que Boissevain aponta é importante para o
presente trabalho na medida em que nos ajuda a perceber a relação entre indivíduo e sociedade. Mesmo
não tratando de redes baseadas na reciprocidade, suas
315

análises nos ajudam a compreender o que motiva os
indivíduos a se envolverem e se disponibilizarem nas
relações, a saber, atender seus próprios interesses e necessidades, além da sua ideia central no comentado artigo, de que “amigos de amigos” possibilitam a extensão
da rede de relações entre as pessoas.
4.1 (Des)classificando65 papéis familiares: mães,
madrinhas, irmãs, tias, amigas e colegas travestis
As relações que aqui serão traçadas vão à contra mão do discurso reivindicatório por reconhecimento
legal de vínculos afetivo-sexuais entre homossexuais e,
por conseguinte, de novas configurações de família formadas por casais do mesmo sexo que desejam conquistar o direito da união civil e de adoção de filhos66. As travestis traçam entre si formas peculiares de relações que
em quase nada se guiam pelo padrão heteronormativo
de família, dando um novo formato para seus grupos,
remetendo vagamente aos papéis já construídos e re65 Termo usado com a intenção de jogar com a ideia de papéis familiares
clássicos.
66 Sobre o tema retratou Luiz Mello nos textos: Familismo (anti)homossexual e regulação da cidadania no Brasil. Revista de Estudos Feministas. V. 14, n. 2. Florianópolis maio/set. 2006. E Outras famílias: A construção social da conjugalidade homossexual no Brasil. Cadernos Pagu,
n. 24. Campinas jan.jun., 2005.
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conhecidos como legítimos. As relações entre travestis
que serão pontuadas a seguir não estão pautadas em laços conjugais67, mas afetividades de outra ordem, que se
guiam por elementos vinculados ao processo de transformação de seus corpos e, por conseguinte, de suas
configurações pessoais e de como estes influenciam na
formação e manutenção de laços associativos na cidade
de São Luís. É possível constatar isso na fala a seguir:
JENNYFER: Tenho duas mães, claro! Como sou uma
menina de fino trato, merecia ter duas mães, uma de cabelo, que deixa minhas madeixas lindas e brilhantes e a
outra que faz com que minha pele seja sempre linda e
parecida com um pêssego. Detalhe, não queria nem dizer
para não aumentar a inveja, mas todas vieram de Milão
especialmente para me produzir. Morram!68

Entre as travestis, uma forma específica de relações de parentesco e amizade é formada, entretanto, as
noções êmicas de mães, madrinhas, tias, irmãs e amigas
e/ou colegas não são homogêneas. Geralmente, essas
noções estão relacionadas com a influência que a pessoa
67 Para tanto, sugiro o texto construído por Larissa Pelúcio: Três casamentos e algumas reflexões: notas sobre conjugalidade envolvendo travestis que se prostituem. Revista de Estudos Feministas. V. 14, n. 2. Florianópolis maio/set. 2006.
68 Termo usado para expressar algo que se valoriza, causando, desta forma, uma espécie de sentimento de inveja às demais que participam do
mesmo universo de significações.
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teve/tem no seu processo de montagem e nas suas vivências enquanto travestis. Na fala acima de Jennyfer,
está presente a figura de duas travestis que ela considera espécies de mães, ambas presentes nos momentos
em que realiza suas transformações.
Sobre esta questão, Oliveira afirma:
Em geral o processo de transformação do travesti e sua
inserção no universo da prostituição são acompanhados
de um travesti mais velho e mais experiente, ou por um
grupo que dá acolhida ao recém-chegado ou ao iniciante.
Influem no tipo geral da mulher imaginada, contribuindo
para a escolha do nome, tipo de hormônio mais indicado,
tipo de roupa, cor de cabelos etc. Dão “dicas” a respeito
do universo prostitutivo, os pontos indicados, bem como
das características gerais dos clientes (OLIVEIRA, 1994,
p. 113).

A concepção de Oliveira tem como foco as travestis inseridas na prostituição. Não descartando a realidade da maioria das travestis, direciono as análises
empreendidas para relações que vão além desse universo, pois percebo que as experiências das travestis não
se guiam somente nessa direção. A autora aponta ainda
outros elementos, como o batismo (escolha do “nome
social” ou “adotivo”, como chamam, ou seja, de um
nome feminino que se conforme a sua nova realidade),
apesar de não usar o termo, e técnicas para as transformações corporais tão ansiadas pelas travestis (hor318

mônio, roupas, cabelos). Em nenhum momento, ela faz
referência aos termos aqui apontados, talvez porque
não tenha encontrado entre as entrevistadas devido ao
contexto ser outro69. Mas o papel do qual discorre, o
travesti mais velho que inicia os outros no universo da
prostituição e no caminho que devem traçar para atingir formas e aparência feminina é bem parecido com os
que encontrei entre as travestis na cidade de São Luís,
que possuem as denominações de mãe, madrinha e tia.
Hélio Silva (1993) com muita sensibilidade percebeu as dinâmicas de amadrinhamento (PELÚCIO,
2005a), mesmo não usando o termo, ao afirmar sobre
as relações mantidas entre travestis na cidade do Rio
de Janeiro da década de 1990: “Às vezes, esses laços se
consolidam de tal maneira que merecem uma definição
em tom jocoso, mas reiterado, que restaura os papéis
familiares clássicos” (SILVA, 1993, p. 55).
A figura da mãe é a mais presente, na medida
em que representa a imagem de alguém que possibilita
uma nova existência, uma espécie de ressurgimento enquanto existência possível e desejada, “é como se atualizassem, por meio dessas práticas, uma característica
socialmente feminina: a maternidade” (BENEDETTI,
2005. p. 103). A mãe pode ser a travesti que batiza, ou
69 Realizou sua pesquisa no ano de 1983, na cidade de Salvador, Bahia
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seja, dar um nome adotivo; a que coloca silicone – bombadeira –; a que insere a travesti em uma determinada rede de relações; a que ensina algumas técnicas de
montagem, como a forma de se pentear, se maquiar, se
portar; a que abriga quando esta sai de casa da família de origem etc. A representação que fazem da mãe é
muito próxima da figura da madrinha, no entanto, esta
fica mais vinculada com o ato de batizar. Benedetti também observa isso, que a madrinha é a travesti que batiza
e acrescenta, com a mesma visão de Oliveira, que é uma
travesti que ajuda no ingresso da prostituição.
Segue alguns relatos que exemplificam a representação que as travestis fazem da mãe:
PESQUISADORA: Porque Jennyfer? Algum motivo especial?
JENNYFER: Primeiro porque parece com o do meu irmão, o nome dele é Jota, então somos JJ. Nossa mãe que
colocou nossos nomes com J.
PESQUISADORA: E Low?
JENNYFER: É da Jennifer Lopes, ela gosta muito dela.
Pra não ficar parecido demais, colocou Low. Criativa
minha mãe! (risos). Pois não é minha irmã. Minha mãe é
essa de vestidão preto e as outras são minhas irmãs, Louise e Leanne. As outras são com L e eu sou a única com J
e a mais bela também.
PESQUISADORA: Como é o nome de sua mãe?
JENNYFER: Yasmim.
PESQUISADORA: Por que você a considera como mãe?
JENNYFER: Porque no mundo gay a primeira pessoa
que nos maqueia vira nossa mãe.
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PESQUISADORA: Mas ela só te maquiou?
JENNYFER: Ela na realidade arrumou meu cabelo, quem
me maqueou foi outra, ou seja, tenho duas mães, uma de
cabelo e outra de make. A de make não me maqueia mais,
pois já sou grandinha e aprendi a fazer. Só a de cabelo
que ainda me arruma
PESQUISADORA: E como você as conheceu?
JENNYFER: Nas boates da vida, meu irmão que conheceu e eu nasci.
PESQUISADORA: E a Bombadeira também é uma mãe?
JENNYFER: Não, nem tanto. A bombadeira é a tia apenas, porque vem depois. Esse mundo é muito diferente,
você precisa ver as gírias que são engraçadas.

O irmão a que Jennyfer se refere é ela própria
antes de começar seu processo de transformação e nos
momentos em que não está montada. Em seu discurso, percebemos a representação feita da mãe, como a
pessoa que possibilitou seu nascimento, na frase: “meu
irmão que conheceu e eu nasci”. Esse nascimento foi
possibilitado pelo batismo e pelas transformações efetuadas nos cabelos e no rosto, a base de maquiagens. A
representação que faz da bombadeira também se diferencia por encará-la como uma tia, na medida em que
a decisão de aplicar o silicone líquido no corpo vem depois das transformações menos definitivas, ou seja, depois do (re)nascimento enquanto nova pessoa, travesti.
Os nomes dados às travestis pelas mães ou madrinhas, apesar de parecidos, caso filhas ou afilhadas
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da mesma, jamais podem se confundir, pois nele está
incluso uma carga de suas personalidades, ou seja, o
nome adotivo confere os limites de uma subjetividade
própria. Silva (1993) percebeu que nomes iguais “confundem as identidades” e que para evitar isso, mesmo
copiando o nome de alguém, como no caso de Jennyfer
que copiou o nome da cantora e atriz Jennifer Lopez,
modificam alguma coisa, uma vogal, um sobrenome, a
forma com que as letras são (re)organizadas.
A fala a seguir é mais uma ilustração da representação que as travestis fazem da figura da mãe:
SUZANA: Gostaria muito de arranjar uma mãe ou uma
amiga travesti pra poder me ajudar a virar uma também,
quem sabe por uma noite, uma festa, alguma travesti que
arrase. E isso é fácil de achar, pois todas elas arrasam.
Quero saber como é, tenho essa curiosidade. Tarefa muito difícil, mas elas têm o poder de ser belas, então...

A figura da tia também pode ocupar esses papéis e exercer essas funções, mas de forma menos presente e sempre secundária com relação à mãe e/ou à
madrinha. As irmãs seriam as travestis que se relacionam da mesma forma com a travesti que considera mãe
e/ou madrinha e que participaram/participam do mesmo processo de aprendizagem e de inserção nos grupos.
As amigas e colegas são outras travestis que
322

mantêm laços de proximidade, que ajudam de forma
reiterada (mesmo que, por vezes, indireta e não verbal)
nas aprendizagens dos códigos do universo travesti. A
amiga é considerada mais fiel, solidária e confiável do
que a colega. Esta última é vista como uma pessoa que
se mostra amiga, mas que pode trair a qualquer momento, que sempre tenta “se dar bem” à custa das outras, ou
seja, tirar vantagens da relação mesmo que traga algum
tipo de prejuízo para a outra parte, que fica segurando o anjo70. Durante a pesquisa, obtive vários relatos
de travestis que diziam que “travesti não tem amiga, só
colega”, a exemplo do desabafo de Isabelle. Por isso, as
relações de amizade são tão valorizadas, devido à dificuldade que encontram em estabelecer relações de confiança.
Como é possível perceber, os laços que se firmam entre as travestis, de uma forma ou de outra, aparecem sempre atrelados às transformações corporais.
As representações que aqui foram apontadas, de outras
travestis (seja a da mãe, madrinha, irmã e até mesmo da
amiga e da colega) que a ajudaram/ajudam nesse processo e que estão presentes em suas vivências diárias
70 Expressão usada para situações em que a suposta amiga trapaceia e
prejudica a fim de obter vantagens próprias. Por exemplo, travestis que
se prostituem no mesmo espaço e uma rouba o cliente da outra enquanto
essa não estava presente, desatenta ou ausente.
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tendem a reconstruir figuras familiares, a partir do momento que familiarizam (tornam familiar) pessoas que
não mantêm nenhum laço sanguíneo. É como se fosse uma forma própria de recuperar a família afastada,
guiando-se exatamente pelo fortalecimento de vínculos
construídos pelo mesmo motivo que as fizeram se desvincular da família de origem.
Evidente que nas dinâmicas existentes entre as travestis pesquisadas na cidade de São Luís, muitos outros elementos estão presentes, sustentando as relações e os laços
de proximidade, que não só os processos de transformações
corporais, até mesmo porque, como já foi apresentado no
presente trabalho, estes não estão isolados, ligam-se diretamente com a formação de uma nova pessoa. Mas, é inegável
que as transformações corporais aparecem como elemento
central, visto que se sobressaem na maioria das falas seja no
plano do realizado, seja do que ainda não foi incorporado,
a exemplo de Suzana, que está à procura de uma mãe que a
ajude a se transformar em “uma travesti que arrase”. Como
afirmou Benedetti: “Neste complexo universo “trans”, as
diferentes posições ocupadas pelos vários sujeitos são negociadas ferrenhamente, sendo a moeda corrente o próprio
corpo” (BENEDETTI, 1998, p. 16).
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CONCLUSÃO

A essa altura, o leitor que supunha encontrar aqui detalhes picantes ou sensacionais sobre a sexualidade travesti, talvez me lance o volumizinho sobre a cabeça ao me
avistar. Previdente, escrevo pouco para amortecer a pancada (HÉLIO SILVA).
El movimiento más sofisticado de la tecnologia consiste
en presentarse a sí misma como “naturaleza” (BEATRIZ
PRECIADO).

Mário Quintana (1973, p. 30) afirmou que “A
gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra e o leitor
entende uma terceira coisa... e, enquanto se passa tudo
isso, a coisa propriamente dita começa a desconfiar que
não foi propriamente dita”. Ele estava certo. E afirmou
isso porque a própria coisa ganha vida depois de pronta. Se isso acontecer, é porque de fato, ficou pronta! Se
este trabalho ficou pronto? Estou certa que não. Ele começa a desconfiar disso também.
Muitas questões continuam abertas. Mostrei
uma vertente, fiz algumas considerações. O que aconteceria se começasse a negar tudo que foi dito até aqui?
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Por exemplo, poderia chegar à conclusão de que as
travestis “optam” por permanecer com o pênis porque
buscam manter sua “natureza”. E voltaríamos ao ponto
inicial. Entretanto, com essa afirmação, cheguei justamente onde gostaria de encerrar, pois nela está o questionamento da noção de tecnologia do sexo, ou seja, a
indagação, a saber, sobre se o sexo pode aparecer como
o último resquício de natureza depois que as tecnologias cumpriram seu papel de construção do corpo e da
pessoa.
Este questionamento foi aguçado pela leitura de
algumas ideias de Beatriz Preciado (2002). Ela também
se questiona: “Uma definición del sexo que ignorase la
oposición que se hace tradicionalmente entre tecnologia
y naturaleza? no corre el riesgo de parecer incoherente?
(PRECIADO, 2002, p. 118). Para ser mais clara, natureza e tecnologia se opõem? Essa é uma questão que esteve implícita em todo o decorrer do trabalho e que, por
isso, merece ser retomada, não à procura de conclusões,
de entendimentos, mas de não entendimentos, pois estes não possuem fronteiras, como poeticamente intuiu
Clarice Lispector (1999, p 179): “Entender é sempre limitado. Mas não entender pode não ter fronteiras”.
A questão pode ser melhor elucidada pelo próprio significado da palavra “tecnologia”. Como chamou
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atenção Preciado, essa palavra origina o grego “techné”,
que quer dizer ofício e arte de fabricar versus “physis”:
natureza. Ou seja, tecnologia implica em uma noção de
modificação da natureza. Entretanto, a autora aconselha que ao invés de pensar a tecnologia como modificadora de uma natureza dada, devemos pensá-la como
produção mesmo desta ideia de natureza. Desta forma,
a noção de sexo (entendido como pertencente ao domínio da natureza) deve ser compreendida como uma tecnologia, ou seja, uma fabricação, esvaindo-se qualquer
tipo de oposição entre natural/artificial. É preciso entender que a tecnologia reinventa uma nova “condição
natural”.
[...] es imposible estabelecer donde terminan “los cuerpos naturales” y donde comienzan las “tecnologias artificiales”; los ciber-implantes, las hormonas, los implantes
de órganos, la gestión del sistema inmonológico humano
em el VIH, la web, etc., no son sino algunos ejemplos entre otros. (PRECIADO, 2002, p. 127)

Partindo de um ponto de vista contra sexual, a
autora lança a ideia de que existe uma relação promíscua entre corpos e tecnologia. Como então afirmar que
as travestis conservam sua “natureza” ao permanecerem
com o pênis se nem mesmo é possível localizar onde essa
“natureza” começa ou termina? Fica a questão.
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Com certeza o trabalho está cheio de contradições. Caminhar sob areia movediça não é fácil. É assim
que me sinto tentando acompanhar os movimentos das
travestis. Se fui contraditória? Se elas são?... Quem não
é? Cientistas sociais são um pouco como poetas (alguns!). E se não são, deveriam ser. Os poetas são criaturas contraditórias, por isso, citando novamente Mário
Quintana (1973, p. 44), “verdadeiras” (opa!). “O bom de
escrever teatro é que se pode dizer, com toda a sinceridade, as coisas mais opostas. Sim, um autor que nunca
se contradiz deve estar mentindo”.
Certo que não escrevemos teatro. Mas arrisco-me em pôr em prática um devir-poético que pode
ajudar na descrição desse vasto cenário social. Jamais
me esquecerei de um comentário feito por um de nossos pares a respeito das travestis: “Gostaria de fazer um
trabalho sobre o tema, mas elas mentem demais, são
muito contraditórias!” Bom, se mentem ou não, o importante é o dito, ou o não dito, quem sabe. Privilégio só
delas? Que pena!
Apontei algumas questões no decorrer do trabalho, como a construção de um corpo como condição
subjacente de aceitação em determinados grupos. Muito
falei de silicone, de hormônios, de inúmeras outras técnicas de montagem, porém, nada disso produz “o femi329

nino” que tanto almejam. Espero ter ficado a mensagem,
pois como Le Breton afirma, o corpo, por si só, não existe.
No percurso que tracei, percebi que há rígidas
disciplinas na construção dos corpos, gestos e comportamentos. Elas são postos à prova diariamente, vigiados, pois sancionados por outras que compartilham
do mesmo universo de significações, mas, mais do que
isso, autovigiadas. Quis mostrar também que antes de
tentarmos, cientistas e pessoas leigas, interpretar práticas e discursos de travestis, e de outros sujeitos também, de uma forma geral, na luta pela conquista de um
corpo, devemos apreender o significado que tal corpo
almejado possui entre aqueles/as que compartilham
de ideias e representações específicas. Apontei, assim,
como agem algumas normas, por sinal, bem rígidas,
existentes na ordenação de grupos de travestis em São
Luís, configurando-se como sanções e proibições de
extremo peso em suas vidas, o que não exclui o prazer
conquistado nessa empreitada pela busca de realizações
“pessoais”.
A título de conclusão, gostaria de comentar ainda algumas questões que podem ser mal interpretadas
acerca dos temas “indiferença sexual” e “multiplicidade
sexual” pontuadas no início do trabalho e que tiveram
repercussão nas páginas que se seguiram. Com elas não
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afirmei que as normas de gênero perderam suas forças,
pois segundo Butler (2007), gênero não é algo que alguém “é”, ou algo que alguém “tem”, e sim normas sociais que operam dentro de nossas práticas sociais, ou
seja, falar de algo fora da norma não seria mais do que
uma paródia. Desta forma, “estar fuera de la norma, es,
em cierto sentido, estar definido todavia em relación
com ella” (BUTLER, 2007, p. 69).
Em outras palavras, “ser masculino”, “ser feminino”, “estar no entre masculino e feminino”, “estar
além do masculino e do feminino”, somente é entendido
em relação ao “masculino” e ao “feminino” legitimado
pela heteronormatividade. Portanto, esse “masculino” e
esse “feminino” são posições normativas formadas pelo
aparato de gênero que opera entre nossas representações legítimas. Claro que as permutações de gênero,
como chama Butler, não se enquadram no binário, mas
são parte do gênero, tanto quanto o eixo normativo.
A saída então seria pensar que o aparato de gênero produz não só os exemplos normativos, mas vai
além desse binário naturalizado. A solução não é pensar
em multiplicar os gêneros e sim compreender como esses “desvios” da norma balançam o processo regulador.
Fica, então, a tentativa de ter apreendido algo
referente à experiência de pessoas que, mesmo não
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buscando conscientemente, desconfiguram as sagradas
fronteiras que marcam nossas representações do (não)
inteligível, do certo e errado, falso e verdadeiro, original
e cópia. Para mim, fica a convicção de que uma infinidade de certezas foram balançadas, e, se é verdade que
nada volta a ser como antes, muitas coisas serão vistas
de forma diferente a partir do momento que coloco um
ponto final.
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