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RESUMO 

 

Palavras-chave: Práticas culturais, subjetividade, travestilidade, fotografia. 

 

Este trabalho propõe analisar as possíveis relações com o outro, a partir da óptica sensível 

– ética e estética – promovida através da compreensão das potencialidades subjetivas. Neste caso, 

fora feito um ensaio fotográfico com Ariel, uma travesti que trabalha enquanto prostituta, em Rio 

das Ostras, RJ. Diante da reflexão que difere as características identitárias, daquilo que 

percebemos como processos de subjetivação, estabeleceu-se enquanto instrumento artístico a 

fotografia, na qualidade de meio afetivo para nos relacionarmos. Portanto, Ariel não é somente 

travesti, somente prostituta ou somente moradora de Rio das Ostras. Ariel é também aquilo que 

faz de si mesma.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Keywords: Cultural practices, subjectivity, transvestites, photography 

 

  

 This work proposes to analyse the possible relations with others, from the sensitive 

optics - ethics and aesthetics - promoted through the understanding of subjective 

potentialities. In this case, a photographic essay had been made with Ariel, a transvestite who 

works as a prostitute, in Rio das Ostras, RJ. Starting with the reflection that differs the 

identity characteristics from what we perceive as processes of subjectivation, the photography 

was established as an artistic instrument that is also an affective medium of relating to one 

another. Therefore, Ariel is not only a transvestite, only a prostitute or only a resident of Rio 

das Ostras. Ariel is also what she does of herself. 
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‘’Um beijo pra quem é DJ  

Um beijo pra quem é MC 

Um beijo pra quem é do bem 

Um beijo pras travestis  

Um beijo pra quem tá solteira  

Um beijo pra quem é fifi  

Um beijão pras maloqueira 

Um beijo pras travestis 

Um beijo pra quem é de longe 

Um beijo pra quem é daqui  

Um beijão para o meu bonde  

Um beijo pras travestis  

Um beijo  

Um beijo  

Um beijo pras travestis’’. 

(MC Xuxú, 2013) 
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Introdução 

 

O trabalho em questão busca pensar a inserção dos indivíduos que transitam pelos 

universos masculino, feminino e ou diversos, para além do modo como os mesmos são 

comumente expostos. Neste caso, a imagem das ‘’travestis que se prostituem’’. Pois, há 

referências na fala e no imaginário coletivo sobre as ‘’travestis prostitutas’’, mas nós, 

indivíduos, não nos limitamos a uma única prática. A partir da ideia de que práticas não 

mobilizam somente uma formação identitária - que muitas vezes tende a ser excludente e 

limitante - proponho refletir neste projeto sobre as diversas práticas que compõem esse ser 

quase mítico das ‘’travestis prostitutas’’, afastando-as do conceito de identidade para nos 

aproximarmos das subjetividades enquanto potências da existência.  

Assim sendo, é possível perceber o estigma enquanto sujeito e pensar em outros tipos 

de atravessamentos que perpassam esse indivíduo? Acredito que sim, e é isto que justifica este 

trabalho: A potencialidade de explorar os diferentes universos que atravessam tais 

protagonistas, propondo um olhar sensível estético-político das ‘’Travestis do Pontaço’’. Bem 

como, ampliar os espaços de atuação do produtor cultural nas produções humanas, utilizando 

elaborações artísticas para questionar as práticas sociais.  

Diante das leituras e interpretações daquilo que entendemos como identidade e o que a 

difere da subjetividade, elegi algumas concepções para, talvez, contrapor suas ações e forças, 

em específico, no objeto de reflexão que são as ‘’travestis prostitutas’’. O primeiro conceito a 

ser pautado será o de ‘’estigma’’, interpretado pelo antropólogo Erving Goffman; estigma 

enquanto uma ou mais características marcantes que negativamente projetam algum tipo de 

marginalização do indivíduo e que só se dissolvem se, por um acaso, nos processos de 

construção social e cultural as normas – do Estado, das instituições, da sociedade - abarcarem 

tal estranhamento de modo a familiarizá-lo aos modelos vigentes.  

É em tal momento de familiarização que intuo a noção de identidade na qualidade de 

novos estabelecimentos de normas nas quais a singularidade dos indivíduos se reduz a uma 

representação social. E como afirmado anteriormente, nós não nos limitamos a uma única 

prática, assim, parece necessário traçarmos um paralelo às discussões de subjetividade que os 

pensadores Michel Foucault, Félix Guattari e Gilles Deleuze apresentam ao longo de seus 

trabalhos. Para tais pensadores não existe uma essência do ser, ou seja, pode-se dizer que nada 
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‘’é’’ algo definitivamente e que todos somos atravessados por diferentes forças que provocam 

possibilidades na existência. E também, será através de tais princípios de transitoriedade que 

exploraremos a capacidade do nosso olhar perante aquele que consideramos ser ‘’o outro’’. 

Diante deste recorte temático a leitura do antropólogo Don Kulick fez-se indispensável 

ao pensar travestilidade, prostituição e cultura no Brasil, uma vez que esta foi uma das 

primeiras e mais completas obras organizadas sobre as questões de gênero e subjetividade no 

país. A narrativa do antropólogo compõe durante a obra um cenário específico bem como 

problemáticas únicas referentes àquele tempo, àquele lugar e àquelas pessoas. Porém, mesmo 

tratando-se de um trabalho pontual, o mesmo apresenta-se enquanto referência para os estudos 

relacionados às travestis prostitutas.  

Pretendeu-se considerar nos estudos as preposições teóricas citadas anteriormente 

enquanto identidade e subjetividade, mas, de maneira alguma, fazer com que tais preposições 

suprissem o discurso das agentes deste trabalho que são as ‘’Travestis do Pontaço’’. Atrelado 

aos movimentos conceitualmente construídos, a intenção foi de produzir paralelamente uma 

série fotográfica com a protagonista desta pesquisa, inspirada na atuação ética e estética da 

fotógrafa Nan Goldin. 

Como produtora cultural em formação havia um desejo em estabelecer relações entre 

práticas culturais, sociais, teóricas e artísticas. Sendo que, em uma das disciplinas do curso de 

Produção Cultural na UFF/Rio das Ostras, conheci o trabalho da fotógrafa Nan Goldin e 

percebi na mesma uma estética de referência do olhar muito sutil. Ao mesmo tempo, a 

presença das ‘’Travestis do Pontaço’’ era tão próxima e tão distante do campus onde estudo 

que me percebia fazendo referências a elas (em discussões diversas como a marginalização 

das tais, da violência da cidade perante seus corpos, sobre teorias queer e gênero, etc) sem 

nem ao menos envolvê-las diretamente. Ao pensar, pois, nas sutilezas dos snapshots de Nan 

Goldin e na atuação do produtor cultural, percebi no tema ‘’travestis que se prostituem’’ mais 

do que um objeto de estudo propriamente dito, sendo este também, a possibilidade de me 

deslocar do espaço confortável do qual a faculdade me proporcionou, e que de certa forma, 

propiciava uma distância daquilo que eu ousava tocar de alguma maneira. 

A pesquisa se desenvolveu em conjunto com Ariel, uma das profissionais ‘’Travestis 

do Pontaço’’ –  transexuais que atuam enquanto prostitutas na cidade de Rio das Ostras, 

munícipio localizado no norte do estado do Rio de Janeiro –.  Durante o processo de criação 

as travestis foram retratadas através da atuação e relação direta da minha amiga Ariel para 
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com este trabalho, sendo assim, Ariel me integrou no seu cotidiano e narrou partes de sua 

história para que a mesma fosse considerada como uma perspectiva possível.   

As ‘’Travestis do Pontaço’’ são tidas como pessoas de um espaço só e a própria 

nomenclatura referencial traz consigo o estigma do ‘’ponto’’. Dessa maneira, espera-se com 

este trabalho de conclusão de curso a viabilidade da construção em conjunto de diálogos que 

ultrapassem as identidades e que nos permitam uma abordagem mais sensível ao encontro do 

outro. 
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1. Subjetividade: uma possível estética travesti 

 

Neste primeiro capítulo, pretendo discutir a complexidade da produção de 

subjetividade travesti para além dos estereótipos identitários comumente disseminados. Esta 

abordagem será importante porque o intuito de construir um trabalho fotográfico em conjunto 

com as travestis que não seja limitante e redutor pressupõe o afastamento de questões já 

determinadas enquanto próprias de uma identidade travesti que norteariam, talvez, nossos 

olhares. A subjetividade neste trabalho é promovida através do encontro, seja meu com as 

travestis, seja a dos leitores com o trabalho, seja dos olhos com as imagens aqui produzidas. 

Portanto, como primeiro capítulo, proponho traçar um paralelo entre as noções de identidade, 

estigma e por fim, subjetividade para que o leitor entenda as potencialidades de cada uma 

delas. Não pretendo com este trabalho excluir o conceito de identidade e descaracterizar sua 

força política enquanto afirmação nas relações sociais, contudo, pensar subjetividade, neste 

caso, me parece muito mais potente, por ser esta capaz de produzir sem preposições. Assim, 

inicialmente, apresento alguns aspectos dos conceitos de estigma, identidade e subjetividade 

diante de autores específicos para suscitar as discussões seguintes.  

 

1.1 Identidade e subjetividade: diferenciações conceituais 

 

Diante das leituras e interpretações daquilo que entendemos como identidade e o que a 

difere da subjetividade, elegi algumas concepções para, talvez, contrapor suas ações e forças, 

em específico, para lançar luzes ao objeto de reflexão que são as ‘’travestis prostitutas’’. O 

primeiro conceito a ser pautado será o de ‘’estigma’’ que nos leva posteriormente ao conceito 

de ‘’identidade’’, interpretado pelo antropólogo Erving Goffman. Estigma enquanto uma ou 

mais características marcantes que negativamente projetam algum tipo de marginalização do 

indivíduo e que só se dissolvem se, por acaso, nos processos de construção social e cultural, 

as normas – do Estado, das instituições, da sociedade - abarcarem tal estranhamento de modo 

a familiarizá-lo aos modelos vigentes. É em tal momento de familiarização que intuo a noção 

de identidade na qualidade de novos estabelecimentos de normas nas quais a singularidade 

dos indivíduos se reduz a uma representação social.  
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Para pensarmos identidade faz-se necessário entender que a semântica do conceito 

identidade carrega em si terminologias como idêntico, identificação etc. Quanto à aplicação 

do conceito na sociedade, Stuart Hall (2005) apresenta três possíveis contextos de identidade 

os quais são: o sujeito do Iluminismo, este representa uma essência do ‘’eu’’ como algo 

unificado e irrefutável, ou seja, a representação social é necessariamente aquilo que se é; o 

sujeito sociológico, este que ainda acredita em uma essência do ‘’eu’’, porém, de passíveis 

mudanças a partir da troca cultural e identitária; o sujeito pós-moderno, este se encontra em 

crise, pois, não há sentido para o mesmo pensar identidade enquanto essência já que se 

percebe que tudo que constitui o sujeito se dá através das trocas. Hall defende a 

descentralização do sujeito e a viabilidade de identidades fluídas, para que assim o sujeito não 

se sinta tão preso ao que a princípio significava identidade. Porém, as identidades não deixam 

de se apresentarem enquanto representações sociais de identificação para que nós sujeitos nos 

reafirmemos diante da sociedade politicamente. É preciso um nome, um gênero, um lugar a 

pertencer, no mínimo, para ser compreendido enquanto sujeito social. Tais construções sociais 

que de acordo com o conceito de identidade constituem o indivíduo podem em outro 

momento – pensando subjetividade e modos de subjetivação – significar práticas que 

perpassam o sujeito e provocam incontáveis realocações do sujeito.   

Nós não nos limitamos a uma única prática. Assim, parece necessário traçarmos um 

paralelo às discussões de subjetividade que os pensadores Félix Guattari e Gilles Deleuze 

apresentam ao longo de seus trabalhos. Para tais pensadores, na esteira de uma filosofia da 

diferença que se fortalece e intensifica ao longo do século XX, não existe uma essência do 

ser, ou seja, pode-se dizer que nada ‘’é’’ algo definitivamente e que todos somos atravessados 

por diferentes forças que provocam possibilidades na existência. E também, será através de 

tais princípios de transitoriedade que exploraremos a capacidade do nosso olhar perante 

aquele que consideramos ser ‘’o outro’’. Diretamente relacionado com a temática travesti, 

fez-se necessária a leitura do livro Travesti: prostituição, sexo, gênero e cultura no Brasil, do 

antropólogo Don Kulick. Neste estudo antropológico, Don Kulick propõe-se a analisar sua 

experiência de um ano de vivência com as travestis que trabalham e moram na rua São 

Francisco, em Salvador, a fim de discorrer sobre uma possível subjetividade travesti. 
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1.2 Subjetividade travesti 

 

As cargas identitárias acerca da travesti significam muitas vezes um estigma. Não nos 

permitimos explorar as subjetividades a partir do momento que estamos impregnados de 

identidades tão bem articuladas e sustentadas pelos diversos discursos (científicos, dos grupos 

identitários, das instituições etc.). No caso deste trabalho, o estigma permeia, além da 

travestilidade, outro estigma que formamos da travesti na sociedade, o de ‘’travesti 

prostituta’’. A visibilidade evidente do estigma: ‘’travesti prostituta’’ pode ser uma das 

maneiras de marginalização de tais indivíduos; e o termo ‘’pode ser’’ não se encontra aqui 

sem motivos. Pois, até mesmo a construção deste trabalho mobilizava uma fala de 

acolhimento um tanto quanto tendenciosa, portanto, limitante. A pretensão em sustentar um 

discurso que resolvesse questões ao invés de levantar outras que midiaticamente não estão em 

voga, foi percebido como um inibidor da capacidade do trabalho. Gostaria, portanto, de me 

desvincular dessa e tantas outras hipóteses para construir novas questões. 

Segundo os dados divulgados pela organização não governamental (ONG) 

Transgender Europe (TGEU), entre janeiro de 2008 e março de 2014 foram registrados no 

Brasil 604 mortes de travestis e transexuais resultantes da violência. Segundo o relatório sobre 

Violência Homofóbica no Brasil, publicado em 2012, pela Secretaria de Direitos Humanos, 

ocorreram 310 homicídios contra a população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transgêneros), sendo que as travestis foram as maiores vítimas de violência, representando 

51,68% do total. Considerando as estimativas, a afirmação é de que o Brasil é o país com 

maior índice de homicídios de travestis. Em Rio das Ostras, município em que vivo no norte 

do estado do Rio de Janeiro, ocorreu no ano passado (2015) um atentado à vida de duas 

travestis que trabalham como prostitutas nas ruas do bairro residencial Jardim Mariléia. As 

travestis foram baleadas, sendo que uma delas ficou gravemente ferida. Porém, o que se via 

nas redes sociais com o compartilhamento da notícia era um alívio coletivo dos moradores do 

bairro e da cidade em geral, exaltando a violência contra as travestis enquanto ‘’melhora 

social’’. O que poderia significar, fora o ódio, tanta repulsa? Segundo Deleuze e Guattari 

(ANO) no livro Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia – Vol.4: 

A estrutura social, a identificação psíquica deixam de lado demasiados 

fatores especiais: o encadeamento, a precipitação e a comunicação de devires 

que o travesti desencadeia; a potência do devir-animal que decorre disso; e, 

sobretudo, a pertença desses devires a uma máquina de guerra específica. É a 
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mesma coisa para a sexualidade: esta se explica mal pela organização binária 

dos sexos, e não se explica melhor por uma organização bissexuada de cada 

um dos dois. A sexualidade coloca em jogo devires conjugados 

demasiadamente diversos que são como n sexos, toda uma máquina de 

guerra pela qual o amor passa. (DELEUZE & GUATTARI, 1997, p. 62) 

 

Assim sendo, uma das relevantes forças estruturais seriam as normas heteronormativas 

que são frequentemente reafirmadas na sociedade e pela sociedade enquanto algo natural, e 

não algo resultante de uma cultura. Outra possibilidade encontra-se atrelada ao conceito de 

identidade enquanto postura a ser assumida e sustentada através de uma interpretação social, o 

que permanece, inclusive, dentro dos movimentos de contracultura (hippies, lgbt, etc.). Nos 

discursos, há quase uma poeira inebriante sobre a travesti. Blogs específicos de temática 

LGBT, por exemplo, tendem a explicar ou encontrar um sentido único para o significante 

‘’travesti’’, e juntamente dar um sentido social a tal indivíduo. Segundo a ANTRA – 

Associação Nacional de Travestis e Transexuais ‘’Travesti = Pessoa designada no nascimento 

como sexo masculino, mas que transiciona do masculino para o feminino e vive 24 horas no 

gênero feminino. Geralmente usa hormônios e faz modificações no corpo através de 

intervenções cirúrgicas, mas não é uma regra.’’ 

Muitas vezes, os conceitos de travesti nas mídias (televisão, internet, revistas, etc.) 

tendem a se aproximar, no sentido de significar, daquilo que está como diretriz nos cadernos 

da OMS (Organização Mundial de Saúde). Dividindo enquanto identidade (o que nos 

cadernos da OMS é entendido por ‘’distúrbios’’) a travestilidade e transexualidade, sendo 

uma provisória e a outra eminente, respectivamente. Não afirmo que esta relação se dá 

intencionalmente. Entretanto, é possível perceber uma forte influência das construções 

culturais em ambos os discursos. Outra demonstração de tais repetições das estruturas 

hegemônicas se dá em uma passagem do livro de Kulick que narra um conflito entre duas 

travestis, situação na qual uma das travestis utiliza-se de termos geralmente apropriados pelas 

travestis e os ressignifica a fim de constranger a outra: 

O que é mais notável no contexto da briga iminente entre Lalesca e Sheila 

são os termos vocativos utilizados por elas. Lalesca usou as palavras ''viado'' 

(linhas 1,3,5 e 11) e ''mona'' (linhas 3 e 9) ao falar diretamente para Sheila. 

Mas não usou essas duas palavras em situações mais descontraídas e 

amistosas. Ali, os termos ''viado'' e ''mona'' foram pronunciados 

agressivamente como recursos retóricos para abrir ou fechar uma enunciação 

francamente insultuosa. Os dois termos foram acompanhados de afirmações 

ofensivas de que Sheila não era só um homem, mas sim um homem 
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estereotipicamente masculino: ''um rasta'' (isto é, adepto do estilo rastafári) e 

''um negão''. Ao vincular as palavras ''viado'' e ''mona'' a um referente 

exageradamente masculino, Lalesca trouxe à tona o significado generizado 

(sic) desses termos, em oposição ao seu significado mais corriqueiro - fático 

e inclusivo. Ou seja, ela esvaziou as palavras de sua função normal, a saber, 

de formas vocativas que denotam pertencimento a um certo grupo específico 

de falantes (as travestis), para tornar explícito o fato de que ''viado'' e ''mona'' 

referem-se, no fim das contas, a pessoas do sexo masculino. O efeito do 

enunciado, então, foi chamar a atenção para o caráter generizado da 

representação do eu construída por Sheila e, com isso, ridicularizá-la. Em 

outras palavras, o intuito foi fazer lembrar a Sheila, publicamente, que seus 

apliques de cabelo não podem esconder o fato de que ela será sempre ''um 

negão''. (KULICK, 2008, p. 218 – 219) 

A subjetividade encontra-se também nos discursos, uma vez que os discursos são 

práticas que ajudam a determinar o sentido daquilo que supostamente apenas descrevem. A 

maneira como uso neste trabalho o termo ''travesti'' implica talvez, para muitas, uma 

invocação pejorativa, pois, tudo depende de como o indivíduo se relaciona com a 

terminologia. No livro de Don Kulick, a maioria das travestis relacionam-se negativamente 

com o termo ''transexuais'', como se a transexualidade implicasse uma negação da 

travestilidade1.  

Guattari (1977) sugere que é preciso repensar o posicionamento e atuação dos grupos 

que muitas vezes acabam por repetir estruturas hegemônicas da sociedade em busca, quem 

sabe, de aceitação. Faz parte das relações sociais humanas a busca por grupos e associações, 

mas as identidades podem resultar na criação e operação de normas excludentes, até para 

aqueles que são grupos ''minoritários''. Para refletir quanto a isto busquei voltar à questão 

travesti x transexual, dentro de comunidades na internet que discutem temas LGBT2.  

A subjetividade implica necessariamente mudança, ou seja, o conjunto de 

atravessamentos muda ao mesmo tempo em que os processos se alteram também. Neste caso, 

atualmente notamos que há indícios de que o conceito de travesti foi ressignificado, sendo 

possível uma travesti se afirmar enquanto mulher trans. Visando todas as peculiaridades do 

trabalho antropológico de Don Kulick, que envolvem época (vinte anos atrás), comunidade 

(as travestis de Salvador, principalmente as do Pelourinho), tipo de estudo (antropológico), 

                                                           
1Em contraponto, presenciei há meses atrás durante uma marcha feminista a fala de uma mulher transgênero que 

exclamava ''Nós não somos travestis!''. Entretanto, é possível notar o quanto tais discursos estão ligados 

pertinentemente a ideia de identidade. E o que me preocupa em tais discursos é a estratificação dos indivíduos 

nos grupos identitários. 
2  Sites como: Educação Trans ou Stop Homofobia possuem conteúdos que discorrem sobre as diferenciações 

nas aplicações dos termos travesti e transexuais. Enquanto a ANTRA esclarece de outra forma a travestilidade, 

sendo esta pertencente à transexualidade e à transgeneridade.   
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são notáveis as transformações dos grupos travestis. É possível que, com o avanço 

tecnológico e ''democratização'' do acesso aos produtos globalizados, haja, por exemplo, mais 

discursos sobre teorias queer (de gênero), mesmo que esta se apresente na prática 

diferentemente de como se apresenta enquanto teoria academicista. Contudo, afirmo que tais 

mudanças sempre ocorreram independentemente de blogs, redes sociais, sites, a mudança se 

dá a partir de como os indivíduos ou os grupos se relacionam com as práticas. Como relata 

Kulick (2008) mesmo com o contato mínimo com as teorias de gênero algumas travestis da 

periferia de Salvador pensavam em transexualidade a partir das próprias experiências ou das 

experiências de pessoas próximas. Ao discutir subjetividade não cabe a este trabalho buscar 

uma ontologia travesti, mas sim, pensar a potencialidade das práticas individuais e coletivas. 

 

1.3 Atravessamentos 

 

Assim sendo, é possível perceber o estigma enquanto sujeito e pensar em outros tipos 

de atravessamentos que perpassam esse indivíduo? Acredito que sim, e é isto que justifica este 

trabalho: A potencialidade de explorar os diferentes universos que atravessam tais 

protagonistas, propondo um olhar sensível estético-político das ‘’Travestis do Pontaço’’. As 

noções de subjetividade mostram que falar em identidades não faz sentido, já que as mesmas 

são excludentes e causam impotência no indivíduo. Pois, ao pensar subjetividade a 

potencialidade da existência não se dá nas identidades – no que se ‘’é’’ -, mas sim, no vir a ser 

– devir -. E o vir a ser relaciona-se totalmente com os encontros, e os encontros implicam 

inevitavelmente as diferenças, que também fazem emergir provocações e mudanças 

constantes. 

No artigo Sujeito, subjetividade e modos de subjetivação na contemporaneidade, 

Sonia Regina Vargas Mansano, discorre através de três pensadores em específico, sendo estes, 

Michel Foucault, Félix Guattari e Gilles Deleuze, considerando as implicações das 

identidades. Mansano compõe seu texto dividindo as três noções – sujeito, subjetividade e 

modos de subjetivação - entre os três autores, assim também, invertendo a ordem descrita no 

título. Para Guattari (...) “subjetividade não é passível de totalização ou de centralização no 

indivíduo”. (GUATTARI apud MANSANO, 2009). Sendo assim, o indivíduo encontra-se em 

constante mudança e, por isto, não existe uma essência na existência. Logo, Mansano passa a 
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discutir os modos de subjetivação a partir de Foucault, que considera que tais modos podem 

emergir em diferentes aplicações do sujeito, possibilitando inúmeras maneiras de produzir as 

mais divergentes formas de vida e organização social e reafirmando que os modos de 

subjetivação são históricos, portanto, passíveis de mudança assim como sujeito. Para exaltar 

ainda mais a noção de transitoriedade, Mansano utiliza-se de Deleuze para ampliar a noção de 

sujeito e afirma que, segundo o autor, forças díspares perpassam o indivíduo e que não é 

possível controlá-las. O que é possível, segundo Deleuze, é controlar o indivíduo através, por 

exemplo, de uma identidade descolando-o da real potencialidade que é o devir. É evidente no 

artigo de Mansano a preocupação de tais autores sobre a estratificação – causada muitas vezes 

pela incessante busca das identificações e identidades – dos indivíduos na sociedade, mas que, 

ao mesmo tempo, motivam os mesmos autores a provocarem a atuação dos indivíduos para 

além dos modelos impostos. 

É muito raso, por exemplo, olhar a travesti somente como um entre tantos elementos 

no espectro LGBT ou olhar também a prostituição como um trabalho degradante, e 

desconsiderar, portanto, um cabível prazer sexual. Entre todas as suposições que Kulick 

levanta acerca das subjetividades das travestis com as quais conviveu, esta última, referente 

ao prazer sexual, foi a que mais me atentou ao fato de que as travestis que se prostituem são 

muitas vezes ‘’revolucionárias’’ ao trabalhar com a libido, a qual é pertinente às práticas de si. 

Ao me referir à ''travesti prostituta'' enquanto prática de si, coloco-me diante daquilo de 

Guattari propõe no livro Revolução Molecular, no capítulo ''Devir criança, malandro, bicha'', 

uma possível autonomia individual que, portanto, estende-se às novas relações sociais, ou 

seja, coletivamente.  Segundo Guattari, tudo aquilo que não se limita ao homem - pensando 

este como máxima da heteronormatividade - transborda-se enquanto desejo, sendo este um 

devir, vir a ser. Esse devir é sempre suscetível a modificações e possibilidades. Complementar 

a isto, no mesmo livro, Guattari pontua sobre o devir mulher, conceito que escapa das 

preposições heteronormativas e que não é restritivo àquilo que se entende como mulher na 

sociedade: 

 De modo mais geral, toda organização ''dissidente'' da libido deve 

assim compartilhar de um devir corpo feminino, como linha de fuga do 

socius repressivo, como acesso possível a um ''mínimo'' de devir sexuado, e 

como última tábua de salvação frente à ordem estabelecida. Se insisto nesse 

ponto é porque o devir corpo feminino não deve ser assimilado à categoria 

''mulher'' tal como ela é considerada no casal, na família, etc. Tal categoria, 

aliás, só existe num campo social particular que a define! Não há mulher em 

si! Não há polo materno, nem eterno feminino... A oposição homem/mulher 
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serve para fundar a ordem social, antes das oposições de classe, de casta, etc. 

Inversamente, tudo o que quebra as normas, tudo o que rompe com a ordem 

estabelecida, tem algo a ver com homossexualismo (sic)3 ou com um devir 

animal, um devir mulher, etc. (GUATTARI, 1986, p. 36) 

 Ressalto a importância de pensar que aquilo que coloca as travestis do Pontaço de Rio 

das Ostras enquanto marginais perpassa a subjetividade das mesmas. Ou seja, a fluição de 

gênero, a homossexualidade, a prostituição, podem significar momentos de desconstrução 

social relevantes. A marginalidade para Félix Guattari (1986) é percebida enquanto potência, 

uma vez que o autor explora a subjetividade como meio de transformação das práticas. No 

caso das travestis do Pontaço, existe a ocupação de um espaço comum dentro da cidade de 

Rio das Ostras, sendo este espaço o local do ‘’ponto’’, o qual extrapola o âmbito trabalhista. 

Neste momento, é relevante compreender que a implicação de ser ''Travesti Prostituta no 

Pontaço'' vai além daquilo anteriormente entendido como espaço comum, já que é a partir das 

coletividades que emergem novas práticas. 

Este trabalho não pretende apagar as subjetividades de ser travesti prostituta em Rio 

das Ostras, pois tais práticas são pertinentes às vidas dos indivíduos aqui implicados. Mesmo 

que a composição fotográfica que se intui neste projeto não seja explícita, no sentido de 

escancarar identidades, consequentemente preposições emergem no olhar fotográfico (meu 

olhar ao tirar as fotos, olhar de quem as verá). Como este projeto propõe a realização de um 

ensaio fotográfico em snapshots (técnica utilizada para retratar o cotidiano que será mais bem 

detalhada no capítulo a seguir), proponho explicitar o porquê da utilização da fotografia como 

instrumento estético. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 O sulfixo ‘’ismo’’ denota condicionamento patológico, ou seja, o termo homossexualismo pode estar 

relacionado à condição de doença. A homossexualidade (homo = homem, ssexu = gênero, dade = igualdade 

deixa de ser considerada patologia somente na década de 90, portanto, à época de Guattari, tal diferenciação 

política não havia sido feita.  
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2. A fotografia como instrumento ético de reflexão  

 

Como se colocar diante do outro através da imagem? Como repensar práticas 

socioculturais a partir da imagem? Como acessar subjetividade mediante a imagem? Por que 

usar a fotografia enquanto registro estético? Tais questionamentos fazem-se necessários na 

construção deste capítulo para justificar o uso da técnica fotográfica dos ‘’snapshots’’ na 

composição do trabalho. A fotografia envolve a subjetividade individual e coletiva – neste 

caso representada por um grupo que compartilha da diversidade de gênero bem como sexual e 

que também é ocupante de um espaço público enquanto espaço de trabalho – como 

consequência das relações que estabelecemos com as imagens que, no caso dos ‘’snapshots’’, 

tendem a uma realocação de si no outro e na vida cotidiana. A fotografia envolve o contato e a 

percepção de cada indivíduo.  

Quando pensamos os grupos identitários, neste trabalho representados pelas travestis 

prostitutas do Pontaço de Rio das Ostras, intuímos a ideia de grupo enquanto indivíduos que 

se relacionam por algum tipo de associação ou afinidades, ocasionando muitas vezes no 

discurso e através de ações a aproximação dos mesmos como se esses não tivessem práticas 

socioculturais distintas de composição de si – retornando ao conceito de subjetividade 

enquanto possíveis atravessamentos –. As práticas de si são distintas, o que provoca produção 

de subjetividades, tanto individuais quanto coletivas. Ao me referir às subjetividades 

enquanto coletivas amplio o espaço de atuação individual para além dos pilares identitários 

que podem ocasionar a redução das potencialidades dos fazeres, remetendo-os sempre às 

identidades as quais estão ligados. Pensar neste momento subjetividades coletivas é relevante 

no sentido de perceber grupos específicos que se reconfiguram diante dos encontros e 

movimentos. Caso contrário, este trabalho poderia ser majoritariamente constituído por 

afirmações e não dúvidas.  Relacionar essas duas questões: a fotografia enquanto registro 

estético às práticas de si produtoras de subjetividade torna-se uma nova maneira de elaborar o 

olhar sobre o outro. Deslocar na fotografia a travesti que se prostitui do seu âmbito de 

trabalho pode ocasionar diferentes reflexões para além das características pré-estabelecidas no 

olhar identitário. 

Durante o período de formação da graduação tive contato com diversos artistas 

visuais, porém, a fotógrafa Nan Goldin me deixou intrigada com a sutileza de seus 

‘’snapshots’’, mesmo quando esses traziam para o observador temas como a AIDS, o uso de 
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drogas como heroína, e até mesmo a morte4. A forma com que Goldin fotografa e se coloca 

enquanto agente participante da composição de suas imagens faz com que a potência de suas 

fotografias não esteja, por exemplo, no choque ao ver a fisionomia de um de seus amigos 

morto pela AIDS. A potencialidade das imagens encontra-se nas relações que Goldin retrata. 

No caso da foto Gotscho kissing Galles, 1993, Goldin captura a despedida de um casal 

homoafetivo onde Gotscho beija seu companheiro Galles após o mesmo falecer em 

consequência dos agravamentos da AIDS. A sutileza na fotografia de Goldin se dá no 

momento em que o observador deixa de perceber somente aquele corpo adoecido e morto 

para perceber que a fotografia se transborda de outros afetos instigados pela relação de si com 

o outro.  

Figura 1 – Gotscho kissing Galles, por Nan Goldin, Paris, 1993. 

 

Fonte: https://www.artnet.com/auctions/artists/nan-goldin/gotscho-kissing-gilles-paris 

 

                                                           
4 A disciplina a qual tive contato com a obra de Goldin e mais outras três artistas (Sherman, Mendieta, Clark) 

que compartilham de uma estética da existência foi ministrada pelo professor Jorge Vasconcellos na UFF de Rio 

das Ostras. A disciplina de título Ética e Estética propunha não somente a análise da obra de tais artistas, mas 

como seus envolvimentos éticos e políticos fazem-se presentes enquanto elementos estéticos. 
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2.1 A escola fine-art e a estética snapshot 

 

Para discutir a estética snapshot, é preciso considerar primeiramente o conceito define 

fine-art. A concepção de fine-art surge do princípio de que esse tipo de tiragem fotográfica 

contrapõe os estilos fotográficos de representação, sendo estes, por exemplo, o fotojornalismo 

ou a fotografia comercial os quais são providos de uma estética específica de documentação 

que supõe representar o objeto fotográfico tal como ele se encontra. Portanto, a fine-art seria 

então a estética artística da fotografia que mais se relaciona com o mercado artístico e menos 

com mercado “comum’’ no qual a foto é somente mais um componente atrelado a outros 

discursos – ao texto, no caso do fotojornalismo e ao produto, no caso da fotografia comercial. 

A fine-art se propõe a construir através da fotografia. 

A fine-art começa a ser concebida nos estudos de fotografia a partir de 

aproximadamente 1840 com o trabalho do fotógrafo de daguerreotipo5 John J. E. Mayall, 

especialmente por este ser um fotógrafo que retratava personalidades importantes como a 

Rainha Vitória. Por seu trabalho ser tão influente nas classes mais altas da sociedade, Mayall 

possuía prestígio em suas exposições e, portanto, pôde explorar o lado mais artístico da 

fotografia fazendo exibições fotográficas que ilustravam, em sua concepção, emoções. Logo, 

a fotografia passa a ter um conteúdo extremamente subjetivo e com forte atuação do autor. A 

fotografia ultrapassou os limites da retratação objetiva dos objetos para ser compreendida 

enquanto expressão artística de um autor para apreciação do público. Nesse sentido, a 

linguagem fotográfica é também uma ferramenta do processo de subjetivação na 

contemporaneidade, pois a mediação entre o indivíduo e a câmera é capaz de compor ou intuir 

construções sobre o sujeito. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Primeiro processo fotográfico conhecido pelo grande público. 
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Figura 2 – The Queen and Prince Consort, por J. E. Mayall, Londres, 1861. 

 

Fonte: https://collections.vam.ac.uk/item/O77558/guy-little-theatrical-photographs-photograph-mayall-

john-jabez/ 

Esse tipo de fotografia tornou-se amplamente divulgado na década de 60, 

especialmente pela criação da Photographic Fine Art Association, pelo fotógrafo S. D Jouhar. 

Jouhar, juntamente com outros membros da associação, defendiam que a fotografia artística, 

diferentemente das outras, provocava emoção pelo processo fotográfico e que a mesma era 

uma expressão livre, porém de grande exercício. É possível perceber que outros fotógrafos6da 

época ou posteriores da Jouhar possuem um trabalho alinhado àquilo que academicamente 

torna-se conhecido como fine-art e são divulgados pelo mercado artístico de tal maneira. Os 

fotógrafos de fine-art entendem-se como aqueles que possuem uma assinatura visual marcante 

e que provocam em suas estéticas diferentes concepções de seus observadores.  

 

 

                                                           
6 Sally Mann, Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe etc. 
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Figura 3 – Self Shadowgram, por Dr. S. D. Jouhar, local não definido, 1958. 

 

Fonte: http://www.dreweatts.com/cms/pages/lot/36117/301 

O que ocorre a partir da década de 80, com o desenvolvimento das técnicas de 

impressão, é a valorização desses artistas de fine-art e consequentemente sua valorização 

mercadológica. A escola fine-art passa a produzir pequenas tiragens das obras fotográficas 

aumentando, assim, a especulação monetária diante das produções. Para valorizar ainda mais 

as obras, as impressões passam a ser feitas com extremos recursos de qualidade para que a 

durabilidade de tais peças fotográficas únicas se estenda por muito tempo para apreciação dos 

museus, colecionadores de arte etc. Atualmente, fine-art na indústria fotográfica está 

prioritariamente ligada ao tipo de impressão característico em papel de algodão e que tem 

durabilidade de 250 anos ou mais dependendo dos métodos de preservação. Portanto, o 

conceito de fine-art enquanto estética artística foi explorado como forma de ampliação dos 

pensamentos acerca das artes visuais principalmente nas décadas de 60, 70 e 80, coincidindo 
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com o surgimento da estética snapshot nos Estados Unidos e também com os primeiros anos 

da obra da fotógrafa Nan Goldin. 

Os snapshots são considerados fine-art por refletirem alguns dos aspectos citados 

anteriormente, como a expressão subjetiva do objeto de acordo com o autor da foto. Porém, é 

necessário perceber que a fotografia snapshot afasta-se de um dos parâmetros comerciais das 

obras fine-art – a qualidade da impressão da imagem – pois os snapshots enquanto recortes 

subjetivos do cotidiano não necessariamente precisam ser impressos em alta qualidade para 

transpor as questões estéticas autorais do fotógrafo.  Na estética snapshot, o sentido da obra 

enquanto fine-art aproxima-se muito mais do conceito de autoria, afastando-se da ideia de 

excelência artística. Ou seja, não necessariamente as fotos devem ser feitas em impressões de 

altíssima qualidade, pois dependendo do intuito do autor a fotografia pode perder a 

potencialidade de seus processos. Os snapshots de Nan Goldin, por exemplo, eram feitos em 

lojas de fotografia expressas, uma vez que Goldin não dispunha de seu próprio estúdio de 

revelação fotográfico e nem dinheiro para impressões caras, à vista disso, ela fazia 

reproduções de baixo custo e distribuía as mesmas para seus amigos7 – que eram 

essencialmente os elementos artísticos de suas imagens.  

A estética snapshot ficou conhecida, portanto, como a estética do cotidiano em que 

qualquer indivíduo pode ser autor ou objeto de uma imagem. Historicamente, a estética surgiu 

a partir do livro The Americans de Robert Frank datando 1958. A obra do livro The 

Americans consiste em registros fotográficos sobre o cotidiano do ‘’povo americano’’ de todo 

território estadunidense, Frank acompanhando o movimento beatnik8 viajou com sua família 

por todo Estados Unidos fotografando a diversidade do ‘’povo americano’’. Por mais que as 

fotografias de Frank tivessem influência fotojornalística, a obra The Americans foi muito bem 

aceita pelo mercado de arte, sendo considerada uma das mais importantes. A estética foi 

promovida a partir da década de 60 pelas frequentes exposições no MoMA9. A exposição no 

MoMA intitulada New Documents, em 1967, composta pelas obras fotográficas de Diane 

Arbus, Lee Friedlander e Garry Winogrand foi para o mundo da arte o epicentro da estética 

‘’snapshot’’, pois, segundo os críticos da época, tais obras faziam recortes cotidianos que não 

                                                           
7 O processo de criação e produção de Nan Goldin é retratado na entrevista para o The New Yorker a qual está 

disponível nas referências bibliográficas.  
8Beatnik foi um movimento sociocultural da década de 50 o qual promovia novas maneiras de posicionamento 

anti-conformista após a Segunda Guerra Mundial. Especialmente os jovens e artistas das mais diversas áreas 

exploraram o movimento beatnik como forma de vida. Uma das características do movimento eram as 

‘’roadtrips’’ nas quais os beatniks exploravam outras vivências enquanto viajavam por longos períodos com 

automóveis.  
9 New York’s Museum of Modern Art (Museu de Arte Moderna de Nova York). 
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eram mais fotojornalísticos e aparentavam de alguma maneira um caráter artístico marcante. 

Os ‘’snapshots’’, então, fogem da objetividade e fazem com que o observador transcorra pela 

fotografia de forma surpreendente. 

Figura 4 – Trolly, por Robert Frank, New Orleans, 1955. 

 

Fonte: https://www.lensculture.com/articles/robert-frank-the-americans 

Nan Goldin tornou-se um fenômeno dos snapshots logo na década de 80, visto que seu 

trabalho dialogava com o cenário jovem da época e retratava de forma intensa sua imersão nas 

relações sociais. A partir da premissa de que Goldin teve reconhecimento artístico logo no 

início de sua carreira, é perceptível o mesmo movimento entre outros fotógrafos de snapshots. 

A maioria desses renomados artistas possui uma obra contemporânea ao seu tempo e isto 

parece chamar a atenção do mercado artístico para uma representação sempre atual da 

sociedade, seja esta decadente ou não. Como uma metáfora, os snapshots, as fotos 

instantâneas do cotidiano, propiciam também reconhecimento quase que instantâneo de seus 

autores – considerando o tempo de produção das obras e de suas exibições. 

Para além, os ‘’snapshots’’ ultrapassaram as galerias de arte e museus contagiando 

outros mercados pela sua natureza artística que imprime certa naturalidade, bem como, 

implica uma relação direta entre fotografia e observador. O universo da moda na década de 
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90, por exemplo, inspira-se livremente na obra de Goldin e cria aquilo que é chamado de 

‘’heroin chic’’, nos quais modelos aparentam ser usuários de heroína, mas mesmo assim não 

perdem o glamour e a vivacidade jovem. Para mim, uma interpretação um tanto quanto 

estranha, pois o objeto fotográfico de Goldin aproxima-se muito mais das relações sociais do 

que das relações materiais – seja com o glamour das roupas usadas por seus amigos ‘’drag 

queens’’ ou no consumo de heroína. Goldin nunca aparentou querer vender um estilo de vida 

e a obra da mesma possui características muito próprias para ser copiada. O reconhecimento 

no outro provocado pelos ‘’snapshots’’ não está relacionado à ideia de identidade na qual algo 

precisa ser incorporado, mas sim de perceber no outro práticas de si distintas e possíveis. A 

principal característica da obra de Goldin é a empatia.  

Figura 5 – Cookie and Vittorio’s Wedding, por Nan Goldin, Nova Iorque, 1986. 

 

Fonte: https://imageobjecttext.com/2012/02/27/new-york-stories-tales-from-the-city/ 

2.2 O trabalho autoral de Nan Goldin 

 

Sobre as características próprias da obra de Nan Goldin, seria interessante levantar 

alguns pontos sobre o que poderia significar fotografia autoral. A fotografia autoral é aquela 

que está alinhada com o olhar do artista, bem como com suas percepções, ou seja, a 

singularidade da obra representa a assinatura visual do fotógrafo. A fotografia autoral é para o 

artista sua prática e forma de expressão diante do mundo, algo que pode ser comercializado, 
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mas não é produzido somente pelo seu valor mercadológico. Na fotografia autoral de Goldin 

podemos perceber a necessidade da prática fotografia enquanto prática de si numa estética da 

existência10. 

Em todo o trabalho de Nan Goldin notamos a presença dos elementos que 

caracteriza nesta nova sociedade em que vivemos hoje: a valorização da 

esfera privada em detrimento da esfera pública; a exposição da intimidade, 

por meio do relato autobiográfico; o sentido de comunidade ligado à união 

em torno dos sentimentos; a descoberta dos próprios desejos e da própria 

sexualidade como forma de autoconhecimento; o despir da máscara e a 

elevação da autenticidade à categoria de valor. O que resulta disto tudo é a 

consequente diluição das barreiras entre a vida da artista e a obra de arte. 

(SAHLIT, 2008, p. 42 – 43) 

 

O trabalho de conclusão de curso de Natalia Sahlit sobre a obra de Goldin explora a 

narrativa que a fotógrafa constrói ao longo de seu trabalho, colocando a sua própria vida 

como objeto de análise ao observador. Para alguns artistas a fotografia autoral pode ser um 

desafio diante as técnicas academicistas, mas Goldin percorreu o caminho inverso: a 

fotografia atravessou sua vida antes mesmo de chegar à faculdade.  

As fotografias de Nan Goldin são marcadas por cores vibrantes, belos 

enquadramentos e, principalmente, por uma constante exposição da 

intimidade da artista. Nas imagens de Nan, o relato autobiográfico é visto 

como única opção e, por isto mesmo, é levado às últimas consequências. 

Apesar de hoje a sociedade ocidental viver imersa em um sem número de 

exposições dos mais diversos “eus”, a obra de Nan Goldin foi pioneira neste 

campo sob vários aspectos, e seu surgimento só foi possível devido ao 

desenrolar de uma série de mudanças sociais ao longo dos últimos séculos. 

(SAHLIT, 2008, p. 5) 

 

 Goldin nasceu em 1953, em Washington D.C, nos Estados Unidos. Porém, sua 

infância e começo da adolescência são em Boston. A família de Goldin representa, segundo a 

mesma, a típica família judia de classe média, marcada por repressões sociais. Sua irmã, 

Barbara, cometeu suicídio aos 18 anos deitando-se sobre a linha do trem intermunicipal. Esse 

acontecimento muda a percepção de Goldin sobre o mundo, marcando sua obra e a ruptura 

que a mesma propõe aos modos operativos opressores da sociedade. Segundo Goldin, sua 

                                                           
10 Conceito desenvolvido por Michel Foucault. Para Foucault através das práticas de si é possível que o sujeito 

resista aos poderes vigentes e crie novos meios éticos de operar. Durante seu projeto de escrita: História da 

Sexualidade III – O Cuidado de Si, de 1985, o autor inicia seus estudos baseando-se nos modelos de vivência da 

antiguidade greco-romana onde o zelo pelo corpo orientava também os modos de vida. Portanto, Foucault 

utiliza-se desse processo para pensar na possibilidade de tornar-se (sujeito) um instrumento de criação para a 

construção da própria vida, sendo esta uma obra de arte. 
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irmã era uma mulher forte e sexual, que rejeitava os padrões impostos de representação social 

e que resistiu em função de seu próprio desejo através do suicídio. É perceptível que Goldin 

também resistiu, mas a partir de outros mecanismos. Goldin, então, vai embora de casa aos 14 

anos e após algumas passagens por lares adotivos encontra uma nova forma de vida na Satya 

Community School, em Lincoln, Massachusetts, sendo esta uma escola alternativa onde o 

esquema de aulas informal dava liberdade aos alunos para discutir cinema, música etc. Lá a 

fotógrafa conhece David Armstrong e Suzanne Fletcher, que farão parte de sua tribo11 e serão 

também seus primeiros objetos fotográficos.  

 Aos 18 anos, Goldin já é usuária de heroína e frequentadora das boates LGBT em 

Boston. Ao se apaixonar por uma drag queen, Goldin passa a morar com algumas das queens 

que trabalham na boate The Other Side12 e começa a fotografá-las incessantemente. Assim, 

em 1973, a artista faz a primeira exibição de suas fotografias p&b. A maneira como a 

fotógrafa apresenta seu trabalho também representa sua estética autoral. Goldin então 

organiza slide-shows13 nos quais combina trilha sonora e fotos para que o observador esteja 

de alguma forma imerso no contexto que ela revela, um recurso estético que condiz 

totalmente com a obra visual da artista, já que os ‘’snapshots’’ provocam a sensação de 

intimidade com os objetos fotográficos e a maneira como estes são exibidos proporciona a 

imersão do ‘’eu’’ no ‘’outro’’. Pouco tempo depois, em 1978, Goldin se forma na School of 

the Museum of Fine Arts, Boston/Tufts University. Refletindo sobre a técnica acadêmica e 

suas influências positivas ou negativas na produção de Goldin, podemos destacar dois pontos 

representativos. Na universidade, a artista tem o incentivo de um de seus professores para 

continuar a fotografar drag queens, porém ela não consegue com a mesma intensidade com 

que as fotografara livremente enquanto viviam juntas. Mas, é na academia também que 

Goldin descobre a cor em seu trabalho fotográfico, não retornando mais ao p&b, e 

reconhecendo, então, as cores como um dos elementos mais fortes de suas fotografias.  

 Com a força do flash e das cores, atrelada ao movimento New Wave14 dos anos 80 e 

ao uso constante de drogas, Goldin compõe em Nova York seu trabalho mais conhecido: The 

ballad of sexual dependency, no qual a artista fotografou a si mesma e a seus amigos de 

maneira a compor um ‘’álbum de família’’ autoral. A presença da câmera, de acordo com 

Goldin, era constante na vida de seus amigos que entendiam a necessidade da artista em 

                                                           
11 É a maneira como Nan Goldin refere-se aos seus amigos, chamando-os também de família. 
12 O nome da boate é o título do livro que contém tais fotografias feitas por Nan Goldin. 
13 A técnica também é conhecida como Ilfochrome ou Cibachrome. 
14 Movimento pós-punk que tinha como principal foco a música, mas também influenciou artistas plásticos, 

escritores, performers etc. Era, principalmente, de caráter alternativo. 
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fotografar e organizar de alguma maneira suas memórias e afetos. Goldin neste trabalho 

captura, assim como em seus seguintes relatos fotográficos, momentos de extrema intimidade 

onde a câmera parece ser o seu olhar e não um objeto estranho. Sobre The ballad, Sahlit 

comenta: 

 

The ballad é uma sequência de 45 minutos de slides organizada junto com 

diversas canções, entre as quais I’ll be your mirror, All tomorrow’s partiee e 

The ballad of sexual obsession, que originalmente é exibida em diversos 

clubes de punk rock na cidade de Nova York.  Ao longo dos anos posteriores 

à primeira exibição, Nan vai acrescentando e retirando imagens e músicas; 

com isto, a obra se transforma. Mesmo assim, a atmosfera de intimidade 

presente no trabalho original se mantém. (SAHLIT, 2008, p. 16) 

  

 Goldin tem aproximadamente 23 livros publicados de fotografia, divididos em 

trabalho solo ou colaborações, sendo que os mais conhecidos e divulgados no Brasil são The 

ballad of sexual dependency (1986), Cookie Mueller (1991), The Other Side (1993), Tokyo 

Life (1994), Devils Playground (2003), Edenand After (2014). Mesmo sendo considerada uma 

das fotógrafas contemporâneas mais influentes, em 2011, o Oi Futuro, espaço cultural do Rio 

de Janeiro, patrocinou a exposição de Goldin, para em seguida desistir de oferecer o seu 

ambiente para exibição da mesma, alegando que suas fotografias não condiziam com postura 

educativa da empresa. Logo, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM – Rio), 

comprou a exposição e organizou encontros que antecederam a exibição de sua obra para 

melhor conhecimento do público geral sobre o conteúdo marcante das fotografias de Goldin e 

sua íntima relação com a vida privada. Foram evitadas, assim, supostas complicações, por 

exemplo, com a Vara da Infância do Rio de Janeiro, já que as fotos de Goldin retratam seus 

amigos nus, bem como seus filhos.  

 Goldin está com 63 anos, continua atuante na carreira de fotógrafa. A exposição The 

ballad esteve disponível no MoMA até abril de 2017 e recentemente a fotógrafa inaugurou 

uma pequena exposição com fotografias de nu masculino em apoio à comunidade LGBT, no 

presídio onde Oscar Wilde foi preso em 1895 por ter relações homoafetivas.  
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2.3 As influências diante da expressão autoral deste projeto 

 

O trabalho artístico de Nan Goldin consiste majoritariamente nas fotografias que ela 

produziu de seus amigos – considerados por ela sua família –, enquanto neste projeto a 

intenção foi fotografar alguém que não era íntima a mim, mas que, de algum jeito, estava 

presente no meu cotidiano. A travesti que fotografei que trabalha na esquina do Pontaço, o 

qual está localizado do outro lado da rua da faculdade onde estudo; a protagonista das 

fotografias que virão no próximo capítulo morava no bairro vizinho ao meu, na cidade de Rio 

das Ostras. Percebo que dividimos o espaço social de maneiras distintas, temos afetos 

peculiares, sofremos violências próprias, gozamos de formas individuais. Contudo, existe algo 

que permeia a mim, a minha amiga travesti e a minha amiga da faculdade que nos apresentou, 

e estas são as relações sociais. Sahlit pontua: 

Quando Nan nos faz sentir, viver, somos também parte de sua “tribo”. A 

partir do momento em que a idéia de comunidade passou a ser relacionada a 

um grupo de pessoas unidas pelo que sentem, não há mais distância entre 

nós e Nan, Brian ou Cookie – não à toa estas pessoas nos são apresentadas 

de forma tão íntima, apenas por seus primeiros nomes, sem nenhum 

complemento ou aposto, sem nenhuma outra explicação. Eu não sei quem 

são Nan Goldin e seus amigos na vida pública, o que fazem, no que 

trabalham, mas basta que eu os veja expostos e vulneráveis em suas 

atividades mais cotidianas, basta que eu note em seus rostos a expressão 

deum sentimento e me identifique com ele, para que seja construído entre 

nós um laço. (SAHLIT, 2008, p. 41) 

 

O que a obra de Goldin transmite para mim enquanto observadora é a empatia do olhar 

e a importância de uma atuação potente nas relações. Mesmo as fotografias que Goldin faz de 

desconhecidos apresentam elementos fotográficos que nos fazem nos reconhecermos no 

outro, portanto, qualquer personagem de suas fotos é passível de afetos. Para este projeto, 

proponho, a partir de Goldin, uma observação sensível dos afetos, tanto do que me afeta 

quanto aquilo que afeta o outro. Assim sendo, concebo uma relação ética entre a minha 

expressão transmitida no olhar fotográfico e as diversas subjetividades que atravessam a mim 

e a Ariel, a travesti fotografada.  
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3. Meu encontro com Ariel  

 

 Após diversas leituras e algum tempo de escrita percebi um impasse para esta 

pesquisa. Talvez não conseguiria formular a proposta inicial deste trabalho que consistia em 

utilizar o olhar fotográfico como instrumento de reflexão, pois, até aquele momento não 

conhecia nenhuma das travestis as quais tanto projetei neste trabalho. Não sabia nada sobre 

nenhuma delas, não tinha certeza de como nos encontraríamos ou o que teríamos em comum 

para um primeiro contato. O receio que tive foi de atrapalhá-las durante o horário de trabalho, 

visto que, eu nunca as encontrava fora deste ambiente ou do horário noturno. Dividi tais 

incertezas com diversos colegas, até que uma de minhas amigas de faculdade mostrou-se 

implicada com a realização deste projeto, portanto, essa amiga que morava no mesmo bairro 

de uma das travestis que trabalham no Pontaço a encontrou pela rua falou por cima de mim e 

desta monografia, e, por algum motivo ou alguns motivos, que até hoje eu não compreendo, 

este convite foi aceito. Assim, conheci Ariel. 
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Figura 6 – As flores, por Larissa Freitas, Rio das Ostras, 2017. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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3.1. Seria a fotografia uma metalinguagem?  

 

Eu e Ariel nos falamos primeiro por telefone para depois adicioná-la no WhatsApp. 

Me apresentei de uma maneira que para mim é mais vulnerável, já que sinto extrema timidez 

ao conversar com desconhecidos, porém, de início não refleti que ela também estava se 

expondo com alguém que não conhecia, e o que eu não sabia ainda é que Ariel era tão tímida 

quanto eu. Na realidade eu não sabia nada, além do seu nome e profissão. Não sabia os afetos 

desta pessoa com quem eu me encontraria e ela também não sabia de mim e o que me 

motivava. Acredito que o desconhecido, por mais que fosse muitas vezes um sentimento 

receoso entre nós, foi potente para construirmos uma nova relação.  

Nossos compromissos nunca se alinhavam, nossos horários de trabalho eram distintos 

e houve resistência de ambas as partes para fazer com que acontecesse o encontro. Mas, como 

relatou Ariel na nossa primeira conversa, certa tarde ela não tinha o que fazer e decidiu me 

encontrar. Porém, para o encontro havia uma ressalva: as fotografias deveriam ser deixadas de 

lado, já que Ariel odiava tirar fotos. O primeiro pensamento que tive foi de frustação e antes 

mesmo de acontecer qualquer contato eu estava em pânico por este trabalho recorrer a 

fotografia como parte de sua estética. Nenhuma exceção seria possível segundo Ariel, nem 

mesmo se eu não fotografasse seu rosto; a ideia de tirar fotografias não era algo que a 

agradava. Posteriormente, os leitores perceberão que fizemos várias fotografias e só paramos 

porque anoiteceu.  

 Existem algumas motivações que se tornaram aparentes, em minha percepção, para 

que Ariel resistisse às fotografias. O primeiro e principal motivo é que nós não nos 

conhecíamos e todo meu discurso sobre organizar fotografias no estilo dos íntimos 

‘’snapshots’’ de Nan Goldin não fazia nenhum sentido para ela ou para mim. O segundo 

motivo tem a ver com o poder do olhar fotográfico do outro sobre nós e a exposição destas 

imagens; a fotografia pode abrir parênteses para comentários e julgamentos por tratar-se de 

um processo artístico subjetivo. As fotografias feitas por outros que não nós mesmos podem 

realçar inseguranças, banalidades e fraquezas que um ‘’selfie’’ bem construído esconde. O 

terceiro motivo é que Ariel não entendia logo de início a necessidade de serem feitas as fotos, 

posto que eu poderia entrevistá-la; e o que fotografias dizem mais do que palavras? De 

qualquer modo, espero que estas imagens sussurrem estímulos quase inaudíveis sobre respeito 
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e empatia para ponderação daqueles que tiverem contato com as imagens presentes neste 

trabalho.  

Ariel é a única travesti deste trabalho, este capítulo é sobre nossa amizade que começou 

através deste estudo; Ariel tornou-se ‘’as travestis’’, do título deste trabalho, pois Ariel apresenta-

se enquanto muitas, mas ela não é somente travesti. A forma como Ariel se vê perante o mundo 

não é a mesma a qual será representada aqui, uma vez que somos indivíduos únicos. Entretanto, 

tentarei narrar um pouco das subjetividades compartilhadas em nossas conversas a partir da 

afeição que criamos e que estamos mantendo. 
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Figura 7 – Na sala de estar, por Larissa Freitas, Rio das Ostras, 2017. 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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3.2 Subjetividades e suas implicações culturais 

 

Nós nos encontramos em dezembro de 2016, na Lagoa de Iriry, no início da tarde. Eu 

cheguei primeiro, sendo assim, me sentei em um dos quiosques e pedi uma cerveja – pelo 

calor e pelo nervosismo –. Aproximadamente quinze minutos depois eu vejo alguém 

chegando pela rua principal que vai até a lagoa e logo percebo que aquela é Ariel. Fui até ela 

para cumprimentá-la e convidá-la para se sentar, ela me disse que estava suada e preferia não 

me abraçar. Ariel não gosta de abraçar ou beijar desconhecidos, ela não se sente à vontade 

com esse tipo de demonstração social. Quando nos sentamos Ariel me disse que ficaria pouco, 

no mais tardar até as dezesseis horas, em razão de seus outros compromissos. Eu não sabia 

por onde começar, nem ela. Ofereci uma cerveja, ela não aceitou; ofereci uma água, ela não 

aceitou e disse que estava bem dessa forma. E então, eu me apresentei falando a minha idade, 

o curso que eu fazia na faculdade, de onde eu vim, então, Ariel fez o mesmo. E lá fomos nós 

para o interior da Bahia... 

Ariel tem uma boa relação com a família, sempre que há possibilidade de fazer um 

pouco mais de dinheiro ela viaja a fim de encontrar os irmãos. Ela foi criada pela avó, pois 

sua mãe veio a falecer muito jovem. Constantemente, as narrativas excludentes, ou seja, 

aquelas que reforçam os regimes de exclusão, são norteadas a partir dos paradigmas da 

construção social, e consequentemente, determinam os processos de subjetivação destes 

indivíduos. Por exemplo, no caso da travesti, dos transgêneros, dos homossexuais, dos 

bissexuais, há um discurso conservador recorrente sobre uma possível desestruturação 

familiar (do modelo hegemônico e normativo de família) para justificar a existência dessas 

pessoas na sociedade. Me oponho a essa desestruturação porque este mesmo discurso tende a 

culpabilização de mães solos ou casamentos que tiveram fim, bem como a condenação dos 

novos núcleos familiares. Por conseguinte, ao pensar subjetividade e afetos não me apetece a 

ideologia de achar uma razão latente para os indivíduos estarem como estão no exercício de 

suas subjetividades. 

Eu e Ariel conversamos sobre os nossos pais, sobre as nossas relações com eles e sobre o 

amor familiar em geral. Na infância Ariel se percebia diferente do padrão heteronormativo, sendo 

este referência para todos os outros modos de orientação sexual. As brincadeiras infanto-juvenis 

relacionadas à sexualidade aconteciam entre os meninos e nenhum dos garotos assumiram 

qualquer relação homoafetiva, exceto por Ariel, que era considerada mais frágil entre eles, e 
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assim, compreendeu a sua homossexualidade cedo. Quando digo ‘’ a sua homossexualidade’’ é 

por Ariel criar todos os dias sua maneira de existir. Ela se vê enquanto mulher, mas às vezes se 

entende enquanto gay. Mesmo se envolvendo somente com o gênero masculino e exercendo 

diariamente o gênero feminino, ela muitas vezes refere-se a sua orientação sexual enquanto 

homossexual, inclusive pela forma de socialização que teve durante sua vida. 
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Figura 8 – Entre galhos e raios de sol, por Larissa Freitas, Rio das Ostras, 2017 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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Na Bahia, Ariel não trabalhava com a prostituição. Ela se mudou para o Espírito Santo 

e lá arrumou um emprego num quiosque de praia, porém, ganhava mal e era humilhada. Foi 

quando surgiu entre suas amigas a oferta para trabalhar na rua e ganhar melhor, ser sua 

própria chefe. Ariel hesitou um pouco, entretanto, as amigas garantiram que ela poderia ir um 

dia para ver como era e se gostasse poderia ficar e trabalhar. Sendo assim, Ariel foi e ficou. 

Com a prostituição Ariel conseguiu renda suficiente para se manter, comprar móveis para sua 

casa, fazer procedimentos cirúrgicos, etc. Ela me contou que uma vez juntou dinheiro 

suficiente para dar entrada em um terreno ou até mesmo comprar um pequeno espaço para 

construir sua casa, porém, neste período ela acreditava que procedimentos estéticos poderiam 

fazer com quem ela ganhasse mais em seu trabalho e decidiu ‘’aplicar’’ financeiramente de 

outra forma. Colocou silicone e tratou o desvio no septo. Ela se arrepende por não ter 

planejado melhor suas finanças, já que construir uma casa continua sendo um objetivo em sua 

vida, entretanto, não lhe desagrada os resultados corpóreos.  

 Pensando em arrependimentos, Ariel me disse que não sofre com o passado e para ela 

trabalhar com a prostituição foi uma escolha – diante de outras circunstâncias –. Obviamente, 

o setor empregatício é restrito e dificultoso para pessoas transgêneros, portanto, podemos 

analisar que esta escolha é dependente dos agenciamentos culturais da sociedade que 

construímos e vivemos. A figura da travesti, dos transexuais, por muitas vezes no imaginário 

brasileiro é retratada enquanto um fetiche, uma perversão, uma brincadeira e uma afronta aos 

modelos vigentes. O antropólogo Roberto da Matta considera algumas especificidades 

culturais brasileiras em referência ao título de sua obra O que faz o brasil, Brasil?. Nesta, o 

autor analisa características antropológicas do país e descreve a travesti enquanto uma 

personagem carnavalesca. O livro publicado em 1984 traz uma perspectiva da transexualidade 

como fantasia, onde no carnaval homens se fantasiam daquilo que se entende na qualidade de 

aspectos femininos.  

As discussões acerca da transgeneridade multiplicaram-se a partir dos estudos de gênero e 

da teoria queer15 e a representação da feminilidade, no caso das travestis, pode ser pensada de 

outros modos. Muito questiona-se dentro dos grupos feministas sobre a representação da mulher 

na sociedade e os padrões sociais do feminino; durante meus encontros com Ariel percebi que ela 

utiliza aspectos materiais ou físicos daquilo que é considerado feminino socialmente e também 

                                                           
15 Teoria que se originou nos Estados Unidos, a partir de 1980, que recusa a classificação dos indivíduos em 

categorias universais heteronormativas – heterossexual, homossexual, homem, mulher –, levando em 

consideração as manifestações culturais ao invés de um ou dois modos ‘’fundamentais’’ ou ‘’naturais’’ de 

existência baseados essencialmente na anatomia genital. 
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desenvolve papéis sociais próximos à ideia que ela tem de feminilidade. Portanto, a experiência 

travesti, neste caso especificamente, a experiência de Ariel com a constante: ‘’o que é ser 

mulher?’’ dá-se numa relação entre a repetição de padrões, bem como a quebra dos mesmos. Ariel 

revelou algumas vezes que não se vê enquanto mulher, mas que se sente como uma. Eu nunca 

poderei explicar aqui o que Ariel quis dizer com esta afirmativa, mas a partir dos risos que 

ouvimos de outras mulheres cisgênero16 enquanto conversávamos no quiosque, é razoável 

perceber a conotação de sua fala e como a construção social articula discursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Termo utilizado para os indivíduos que se identificam com o gênero que biologicamente foram referidos. 
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Figura 9 – Construção, por Larissa Freitas, Rio das Ostras, 2017. 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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Figura 10 – Selfie, por Ariel, Rio das Ostras, 2017. 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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Quando as mulheres passaram por nós e fizeram piadas sobre Ariel, ela reagiu me 

dizendo ‘’Tá [sic] vendo? Acontece direto. Ficam cochichando sobre mim. ’’ Naquela 

situação perguntei a ela sobre a violência em Rio das Ostras e ela me disse que quando 

morava no Espírito Santo era muito mais problemático. Mesmo assim, ela deseja voltar para 

lá algum dia para construir sua casa, rever os amigos e estar mais próximo dos familiares na 

Bahia. O que percebi neste momento da conversa é que o acolhimento nos proporciona uma 

sensação de segurança e comunidade que ultrapassa a percepção de violência. Ariel me 

contou que o medo era muito mais eminente quando ela caminhava pelas ruas escuras do 

bairro Chácara Mariléia – endereço de sua antiga residência – do que quando estava no 

Pontaço com suas colegas trabalhando. Outra questão relevante é que Ariel se mudou da casa 

onde morava – casa onde fizemos as fotos deste trabalho – para um bairro retratado pela 

mídia riostrense e pela sociedade civil do município como um dos locais de maior 

periculosidade da cidade17. Porém, é neste bairro que Ariel encontra espaço para transitar na 

companhia de moradores que a conhecem e que lhe passam maior seguridade.  

Questionei se Ariel sentia-se ameaçada no trabalho e ela me respondeu que nem 

sempre. Ela contou que mesmo quando um cliente pede para que ela faça algo além do 

combinado sexual, na ocasião específica o uso drogas lícitas ou ilícitas em conjunto, e ela 

responde negativamente – já que não bebe álcool ou utiliza outras substâncias –, não há 

maiores conflitos. Perguntei se o cliente insistia para que ela fizesse o uso com ele, ela me 

respondeu que sim e completou: ‘’Ah, sabe, quando eu cheguei você não parou de me 

oferecer água, refrigerante... Eles querem que eu me sinta bem, à vontade, assim como você. 

Então me convidam para fazer junto.’’. Inicialmente, fiquei perplexa com o raciocínio 

esclarecido que Ariel utilizou para enfatizar a insistência de seus clientes e também me senti 

envergonhada por talvez a ter constrangido. Após esse estranhamento que tive com o meu 

comportamento e depois de muito processá-lo, refleti a partir do conjunto de ideias e 

vivências colocados neste projeto sobre como nossos movimentos são marcados 

normativamente e que estes baseiam-se em um conjunto de regras sociais que naturalizam 

certas práticas. Tive uma prática de insistência próxima ao do cliente de Ariel e não percebi. 

Os sujeitos e as situações foram diferenciados, porém, ela sentiu-se num lugar semelhante. É 

necessário ponderar o lugar que as nossas práticas colocam o outro. 

                                                           
17 O bairro citado é geograficamente afastado do centro, portanto, periférico. Há abandono público por parte dos 

administradores municipais que negligenciam questões relevantes para a sociedade moradora do local como 

saneamento básico, abastecimento de água, falta de energia elétrica, calçamento, segurança, iluminação, etc. 

Sites do município sobre segurança pública noticiam inúmeros casos de violência que acontecem nesta 

determinada região. 
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O nosso primeiro encontro que duraria até as 16 horas daquela tarde estendeu-se ao 

anoitecer. Ariel se aprofundou nos seus gostos e eu nos meus, então, ela me disse que gostava 

muito de filmes também, mas jamais havia ido ao cinema. Eu perguntei porquê. Ela me disse 

que não se sentia confortável com os olhares alheios num espaço como aquele – 

majoritariamente elitizado –. E diante das experiências narradas pela minha amiga, sobre 

segurança em ser e estar, constatei que ela se sentia menos ameaçada em espaços públicos, 

abertos, de grande frequentação, do que em espaços privados. Duas histórias em particular me 

levaram a reflexão deste ponto: a primeira história, referente ao espaço privado, narrava a ida 

de Ariel por uma loja qualquer na qual ela foi tratada como suspeita, pois acreditavam que a 

mesma apresentava risco de roubo para a loja; já a segunda história, referente ao espaço 

público, narrava a experiência positiva de uma das melhores amigas de Ariel no setor público 

de saúde. A amiga de Ariel, que também é transgênero, sofreu uma infecção grave e quase foi 

a óbito por complicações causadas pelas ‘’bombadas’’18. Esta obteve cuidado e atenção do 

serviço de saúde de maneira apropriada e Ariel pôde acompanhar todo o tratamento de perto 

obtendo respostas sempre positivas dos servidores que a orientarem. O espaço público, neste 

caso, apresentou uma ruptura em questão ao seu atendimento por não replicar 

comportamentos excludentes e de constrangimento. Ariel foi tratada com dignidade, bem 

como sua amiga e teve seus direitos civis garantidos como deve ser para todos os cidadãos.  

Às 19:30 horas Ariel teve que ir embora e nesse momento ela me abraçou. Enquanto 

nos despedíamos ela disse que estava disposta a fazer as fotografias, mesmo sem eu ter 

mencionado novamente a proposta. Combinaríamos um dia próximo para nos encontrarmos 

novamente, porém, infelizmente, como citado anteriormente, a amiga de Ariel adoeceu e o 

nosso novo encontro só aconteceu após a virada do ano. Todas as fotografias deste trabalho 

foram feitas neste segundo encontro. 

 

3.3 Afetividade fotográfica 

 

O nosso segundo encontro será representado imageticamente. Pois, nosso contato a 

partir deste dia se deu de maneira mais informal e íntima. Gostaria de apresentar alguns 

                                                           
18 Procedimento estético em que as travestis injetam silicone industrial em seus corpos para rápida definição dos 

membros como pernas e nádegas. 
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registros feitos e que, para mim, são tão notáveis quanto a linguagem escrita. Passamos o 

período da tarde e da noite juntas ouvindo o DVD da Beyoncé que ganhei de Ariel – obrigada, 

amiga –, conversando, idealizando coisas para o futuro e comendo pão com requeijão. Nós 

passeamos pelo seu bairro e falamos com seus vizinhos.  

Não possuo câmera fotográfica a não ser a do celular, posto isto, e, me atendo à ideia 

dos snapshots, todas as imagens deste capítulo foram feitas por uma câmera de celular. As 

fotografias qualificam aqui um recorte do início da história de minha amizade com Ariel, 

espero que novas memórias sejam criadas e registradas com tanto afeto quanto estas que 

compuseram este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

Figura 11 – Aconchegos, por Larissa Freitas, Rio das Ostras, 2017. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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Figura 12 – Ariel se viu Pocahontas, por Larissa Freitas, Rio das Ostras, 2017. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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Figura 13 – Lemonade, por Larissa Freitas, Rio das Ostras, 2017. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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Figura 14 – Segunda Selfie, por Ariel, Rio das Ostras, 2017. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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Figura 15 – Ariel em sua casa, por Larissa Freitas, Rio das Ostras, 2017. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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Considerações Finais  

 

 Podemos refletir sobre a exclusão sociocultural da travesti através do entendimento 

comum do que é ‘’ser mulher’’. As práticas atribuídas às mulheres nas sociedades 

historicamente estão atreladas aos atributos domésticos, e que, biologicamente são designados 

aos que nascem com o sexo feminino; portanto a travesti pode apresentar um novo 

compreendimento do que é ser mulher a partir da transexualidade, propondo pensar sobre 

novos modos de vida. O medo da sociedade em relação à travesti pode se dar pelo próprio 

questionamento que a mesma apresenta sobre os modos de existir e as funções sociais. 

 A visibilidade daqueles que não o masculino cisgênero, branco, de classe média/alta é 

discutível, por exemplo, ao analisarmos o comportamento violento coletivo para com estes os 

outros grupos (mulheres, trans, negros, etc.). Portanto, constatamos que o padrão sempre 

definirá o que é excludente. A importância das lutas propostas pelos grupos minoritários por 

políticas públicas que garantam seus direitos civis é crucial para a seguridade daqueles que se 

sentem marginalizados de alguma maneira. Mesmo que hajam falhas entre os poderes 

Legislativo, Judiciário e Executivo, é importante que pelo menos exista mecanismos de defesa 

e garantia do exercício de liberdade para aqueles que possuem seus direitos negados. 

 Culturalmente as pautas defendidas e discutidas pela sociedade são elegíveis de acordo 

com os interesses da época – ditados principalmente pela qualidade de serem midiáticos e 

rentáveis – sobre o que estará em voga e merecerá um espaço nas questões da atualidade. 

Felizmente – ou infelizmente – a minoria sempre se apresentou rentável para o comércio ou 

espaços midiáticos, tendo como exemplo a exploração imagética dos grupos de contracultura 

como hippies e punks na moda, na televisão em indústrias em geral. Nos anos de 2016 e 2017 

a questão de gênero foi eleita pelas grandes mídias como um assunto plausível de 

‘’discussão’’, diante da mobilização que os grupos minoritários estavam conseguindo através 

das mídias sociais.  

Um exemplo da qualificação midiática seria as pautas do programa ‘’Encontro com 

Fátima’’ da Rede Globo de Televisão; o programa matutino de caráter familiar apresenta para 

as famílias ou para os responsáveis sobre essas famílias, temas contemporâneos e de plausível 
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relevância. Na internet19 o resumo do programa descreve na sua apresentação a intenção sobre 

a produção de conteúdo para seu público, ‘’Transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, o 

Encontro com Fátima Bernardes é um programa de variedades e prestação de serviços, com 

um mini auditório. ‘’. Portanto, destaca-se neste trecho a expressão prestação de serviços, ou 

seja, o programa se apresenta na qualidade de consultor para o telespectador. Referente às 

pautas sugeridas pelo programa podemos destacar o conteúdo exibido no dia 30 de março de 

2017 que teve como assunto principal a identidade de gênero. O programa propôs a discussão 

da temática e convidou artistas ativistas para performarem como atração musical; a banda 

eleita foi As Bahias e a Cozinha Mineira que têm como vocalista duas mulheres trans: Raquel 

Virgínia e Assucena Assucena.  

É necessário entender a relevância de temáticas minoritárias estarem nos grandes 

veículos de comunicação. Obviamente, não podemos ser ingênuos de pensar somente nas 

benfeitorias que a grande mídia promove com a aparição desses indivíduos e seus discursos 

para a massa, uma vez que, na televisão sempre há um contrato que estipula o que deve ser 

falado ou não, o que deve ser mostrado ou não. Porém, o espaço e a dimensão que os 

discursos dos grupos minoritários ganham ao serem representados na televisão aberta 

complementa sua representatividade nas mídias sociais, pois segundo a Pesquisa Brasileira de 

Mídia de 2016 a TV ainda é considerado o maior meio de informação para o público.20 

Não somente nas grandes aparições os discursos minoritários ganham força; durante 

os estudos em produção cultural compreendemos a importância das pequenas ações e ações 

locais, sendo estas imprescindíveis para discussão das práticas como um todo. As aparições 

midiáticas são relevantes para abertura dos diálogos no cenário nacional dentro dos espaços 

mais conservadores, o que pode demandar tempo e insistência dos meios de comunicação 

como TV, rádio, revistas, etc., todavia, os trabalhos inclusivos que falam diretamente com as 

travestis/transexuais são pertinentes para as mudanças prioritárias. A rede brasileira Monalisa, 

por exemplo, é um banco de dados empregatício para travestis e transgêneros, neste caso, a 

Monalisa faz o intermédio entre o público transgênero e as empresas que disponibilizam 

vagas a fim de promover a visibilidade trans no mercado de trabalho.  

                                                           
19 Conteúdo sobre o programa na Wikipédia: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Encontro_com_F%C3%A1tima_Bernardes 
20 Pesquisa disponível no link: 

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/tv-e-o-meio-preferido-por-63-dos-brasileiros-para-se-

informar-e-internet-por-26-diz-pesquisa.ghtml 
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Logo, no âmbito das políticas públicas, existem projetos de lei que visam garantir a 

cidadania das pessoas transgêneros e que trazem propostas em dois seguimentos distintos: da 

segurança e do trabalho, sendo um deles mais problemático que o outro. O primeiro projeto 

propõe a inclusão de mulheres transgênero na Lei Maria da Penha para que estas recebam o 

devido amparo jurídico do Estado; já o segundo projeto propõe cotas para pessoas trans nos 

concursos públicos municipais em Fortaleza – mas exige a comprovação através de laudos 

médicos e psicológicos – , o que acarreta na patologização da transexualidade e que nos 

debates acerca das propostas para a comunidade LGBTQ é vista negativamente por dar 

suporte à intervenção médica nas questões subjetivas individuais e coletivas.  

Iniciativas que promovem a visibilidade dos grupos minoritários podem ser como 

estímulos para novas ações pontuais emergirem. Este trabalho fotográfico, feito a partir da 

colaboração da minha amiga Ariel, pode ser um estímulo para que outro aluno do Campus de 

Rio das Ostras reflita sobre ações pertinentes à comunidade travesti que se localiza do outro 

lado da Rodovia Amaral Peixoto. Durante meus encontros com Ariel percebi que existe 

carência por mercado de trabalho e por mais que a prostituição seja a opção mais próxima e 

corriqueira, o trabalho não é garantido. Após as inúmeras demissões e cortes de verba nas 

empresas petrolíferas que estiveram envolvidas nos casos divulgados de corrupção, a clientela 

do Pontaço também diminuiu bruscamente e movimento está fraco. Muitas vezes Ariel se 

desloca até o ponto e volta para sua casa sem fazer nenhum programa. Ariel recorre à sites 

que promovem encontros, mas o valor disposto a ser pago por aqueles que procuram é muito 

abaixo do que ela costuma cobrar. Sendo assim, há de se pensar mecanismos que promovam a 

valorização das travestis no mercado de trabalho ou que as auxiliem no campo financeiro.  

O campo de atuação do produtor cultural é vasto e pode servir para promoção dos 

direitos civis ao atrelar práticas às vivencias sociais. A fotografia neste trabalho foi a 

linguagem selecionada para trazer a história de Ariel em foco e refletir acerca de como nosso 

olhar ético sobre o outro implica a análise de nossa própria postura. Outro trabalho que vale 

ressaltar é o projeto Gender Talents que promove a visibilidade através de pequenos 

documentários biográficos com pessoas transgênero que refletem diante a câmera sobre as 

suas relações afetivas e políticas com a transexualidade. Espero que este encontro que tive e 

que foi apresentado aqui enquanto um trabalho acadêmico seja provocativo ao ponto de 

instigar novas reflexões sobre quem está ao nosso redor e como nos posicionamos diante 

daqueles que não fazem parte do nosso círculo de convivência.  
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 Nesse aspecto, é necessário destacar a importância dos estudos culturais enquanto 

registros e análises que devem ser construídos em conjunto com os grupos interessados. O 

trabalho do antropólogo Don Kulick que foi uma das bases teóricas deste projeto de conclusão 

de curso destaca-se por ter sido a primeira obra com participação direta das travestis no 

Brasil. Mesmo com o caráter antropológico do estudo, Kulick consegue apresentar a 

travestilidade de maneira própria, tendo sempre o respaldo de sua amiga e companheira de 

trabalho, a travesti Keila Simpson que simboliza um dos nomes mais representativos da luta 

travesti e que atualmente está como presidente da ANTRA (Associação Nacional de Travestis 

e Transexuais).  

Certas práticas retratadas por Kulick em 1998 na Bahia ainda permeiam as travestis 

em Rio das Ostras quase vinte anos depois. Por que ocorrem essas repetições de discurso, de 

práticas corpóreas, de expressão comunitária, mesmo em períodos e locais tão distintos? 

Porque a cultura ultrapassa a territorialidade e o tempo. De tal maneira que cultura travesti 

resiste através de suas práticas, em sua organização em grupo, em sua relação familiar com os 

amigos, no amparo com as transexuais mais jovens, na construção do corpo feminino e na 

reconstrução, que também é desconstrução, do que é ser mulher. 
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