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RESUMO  

  

O seguinte trabalho visa compreender a elaboração de personagens e narrativas Trans 

enquadradas no gênero detetivesco. Perpassando por nomes como Jaqueline de Jesus (2015), 

viviane vergueiro (2015) e Guacira L. Louro (2003), buscaremos compreender de que forma 

as identidades Trans rompem com os ideais de gênero vigentes a fim de alterar ou transitar 

entre os conceitos de masculinidade e feminilidade, assim como Carla Portilho (2009), 

Michael Holquist (1971) e John Scaggs (2005) nos ajudarão a compreender a literatura 

detetivesca de modo geral e, por fim, Mehmet Murat Somer (2003), Renee James (2012) e T. 

E. Wilson (2015) nos proporcionarão as obras que funcionarão como corpus de análise. 

Assim, poderemos comprovar não apenas o fio condutor que carrega características em 

comum à construção de uma identidade coletiva, mas como detetives Trans conseguem 

perceber as ações e reações de sociedades onde o ódio e o crime andam lado a lado.  

Palavras-Chave: Literatura Trans; Literatura de Crime; Identidade de Gênero. 
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ABSTRACT  

  

 This research seeks to understand the elaboration of Trans characters and narratives to be 

found in detective literature. Providing the theory behind the work, the researches of Jaqueline 

de Jesus (2015), viviane vergueiro (2015), and Guacira L. Louro (2003) will guide us through 

the Trans identities and the breakout of a gender binarism to trespass or to change the ideas of 

masculinity or femininity; in the same way that Carla Portilho (2009), Michael Holquist 

(1971) e John Scaggs (2005) will guide us through detective and crime literature; and, at last, 

Mehmet Murat Somer (2003), Renee James (2012) and T. E. Wilson (2015) will provide us 

the literature to be analyzed as the corpus of the research. This information will make it 

possible to see not only collective identity constructions, but also the way the Trans detectives 

can realize the actions and reactions of societies where hate and crime are side by side.  

Keywords: Trans Literature, Crime fiction; Gender Identity, Queer theory.  
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INTRODUÇÃO (OU O LOCUS DA ENUNCIAÇÃO) 

 

Eu adoro ser uma mulher trans. O momento em que se 

reconhece como pessoa Trans é maravilhoso. Quão difícil é explicar 

para as pessoas cis — que não são trans — o sentimento de plenitude 

que nos preenche. A transição entre como nosso corpo era, para a 

forma com a qual nós nos identificamos, é um nascimento: tornamo-

nos nós mesmos. Engana-se terrivelmente quem acha que nossa 

jornada é para fora, ela é para dentro. 

Mas quem ouve a pessoa trans? — Age-se como se não 

falássemos. Quem a lê? — Age-se como se não escrevêssemos… É 

contumaz que terceiros (geralmente cis) falem por nós, iniquamente, 

sem considerar nossos pontos-de-vista, nossa visão de mundo, nosso 

protagonismo em todas as suas expressões. 

Somos tão estigmatizadas. Silenciadas. Ridicularizadas. 

Violentadas. Invisibilizadas. O machismo e a transfobia nos 

perseguem, ferem e causam sofrimento. 

O aumento da visibilidade tem sido positivo para a nossa 

população. Encontramos espaços como o deste livro para tomar conta 

de nossa própria representação, sem nos submeter aos filtros e aos 

rótulos de terceiros. 

Jaqueline Gomes de Jesus — Nascimentos em livro
1
 

 

Esta pesquisa surge a partir desta necessidade urgente. Eu, ainda na graduação, 

pesquisadora na área de literaturas africanas de língua portuguesa, tive um choque ao notar 

quão pouca é a pesquisa (da) sobre a população Trans
2
 no Brasil, chegando a quase nula nos 

assuntos literários. Para espanto de meus professores e colegas, lá fui eu, na metade da 

disciplina de projeto de monografia, no penúltimo período da graduação, alterar todo o meu 

projeto e toda a minha pesquisa. Foi nessa mesma época que escrevi o pré-projeto de 

dissertação de mestrado para o ingresso na UFF. Ainda em passos iniciais de estudo do tema 

assumi uma posição: A pesquisa é importante! Quem melhor para fazê-la do que alguém que 

está no “olho do furacão”? Não espere que os outros falem de você, menina! Fale você 

mesma!!! E que delícia foi escrever este texto.  

Entre o pré-projeto de dissertação entregue no início do mestrado e este texto final 

muita coisa mudou. Eu iniciava os processos de transição, e o texto, como um ser vivo, 

independente e bastante generoso, transitava comigo. Decidi comigo bater o pé e não mais 

aceitar que outros falassem por mim e que agissem como se não escrevêssemos. Não mais 

veria textos que tratam nossas especificidades através da ridicularização. Tive muita sorte. 

                                                 
1
 JESUS, Jaqueline Gomes de. Nascimentos em livro. In: MOIRA, Amara; et al. Vidas trans. São Paulo: Astral 

cultural, 2017. 

2
 Ver Glossário na página 147. 
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Tenho a oportunidade de colocar trabalho (e muito!!) em duas áreas: quem sou e o que amo. 

Assim, começo a analisar as questões Trans (quem sou) na literatura (o que amo). Foi um 

caminho árduo. Pouco estudo na área (alguns existentes mais atrapalham que ajudam), leitura 

atrás de leitura, muita seleção para ver o que nos cabe e muito perlutan literário para transitar 

o que não cabe. Ocorreu também muita catarse, muita identificação com alguns personagens 

que seguem, muito choro e riso lendo os livros, muito amor entregue silenciosamente por ver 

que não estou só.  

Hoje, assim como Jaqueline, eu amo ser uma pessoa Trans. Amo ver meu corpo 

mudando, minhas ideias se alinhando, ver que não há nada de errado comigo e que se a 

estrutura social se balança com a minha existência é porque minha vida vale a pena. Diana, a 

pessoa que escreve este texto, eu, primeira pessoa, é alguém que muito lutei para poder ser. 

Que bom que muita gente lutou antes de mim para que eu pudesse ser, todos os dias eu os 

saúdo. Também tenho consciência de que muito ainda falta caminhar para que consigamos 

direitos básicos, por isso, continuarei lutando. No início do mestrado entrou Thiago, com um 

projeto. No fim, sai Diana, com uma pesquisa. Por mais que esta introdução seja a maior parte 

(talvez a única) com relato na primeira pessoa do singular, esta pesquisa que segue é cheia de 

―eus‖ e cheia de mim. 

De mim, eu discuto gênero. Essa construção social muitas vezes inconsciente que nos é 

imposta a cada segundo de nossas vidas. Dentre muitas identidades que possamos ter, a de 

gênero é a que mais permeia a nossa vida. Unida ao cap(e)talismo, a ideologia de gênero se 

torna um comércio. Não se enganem com o discurso conservador, ideologia de gênero está em 

basear a vida inteira de um indivíduo no gênero que alguém lhe deu antes mesmo que pudesse 

sugar o leite materno. A doença do ―azul é pra menino e rosa é pra menina‖ obriga pessoas a 

viver algo que pode não condizer a elas. Com isso, não dizemos que meninos não podem 

gostar de azul e meninas não podem gostar de rosa. Estamos dizendo que as expectativas se 

tornam obrigações que literalmente matam pessoas que não as cumprem. Essa ideia reitera 

discursos que marginalizam pessoas Trans, tratam mulheres cis
3
 como gênero frágil e tornam 

homens cis policiais de gênero de forma que até o seu jeito de piscar pode torna-los menos 

homens.  

O controle contínuo e a vigilância constante são usados como tema para distopias como 

1984, de George Orwell. Ainda assim, fazem parte de uma realidade que parece utópica para 

alguns ou que é despercebida por muitos. Ligado ao capital, o gênero resulta na extrapolação 

                                                 
3
 Ver Glossário na página 147. 
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máxima do controle e chega a vender, por exemplo, equipamentos como caneta feminina ou 

shampoo para homens. A literatura (ou o mercado editorial) tem sua parte nisso. São 

facilmente encontráveis (faça o exercício de pesquisar em livrarias físicas ou online) livros 

que funcionam como guias de ―como ser um menino‖ e de ―como ser uma menina‖. O 

trabalho é extensivo e precisa começar desde cedo.  

O trabalho não é apenas cisnormativo como é heteronormativo também. Múltiplas obras 

ensinam meninas a serem femininas para encantar garotos e vice versa. Michael Sweeney, por 

exemplo, escreveu um livro de título Como conseguir um namorado e mantê-lo - A estratégia 

à prova de balas: PARA AS MULHERES SOMENTE - Um completo guia passo-a-passo para 

ajudar as mulheres solteiras a entrar em um relacionamento com o homem dos seus sonhos
4
. 

O conservadorismo social ainda tem a pachorra de olhar para tudo isso e dizer que ideologia 

de gênero é ensinar meninos a serem meninas e vice versa, como se alguém fizesse isso. Em 

uma estrutura tão bem firmada (ainda que sem nenhum fundamento lógico), apresentar 

narrativas que explodam com essa ideologia é a melhor forma de bater de frente com o 

(c)istema.  

De mim também, discuto literatura. Essa expressão artística formulada por palavras que 

desperta a imaginação do leitor, mas que também o puxa de volta à realidade. Complexa em 

sua definição e limitadora em seu cânone, a área se depara constantemente com vozes 

narrativas e estéticas que reformulam o modo hegemônico de fazer arte, de narrar histórias, de 

tecer desafios sociais. Amante declarada da arte literária e profissional em formação na área, 

nela me encontro como via de escape e em mim ela se forma como via de significação. Em 

relação com o meu eu travesti, a literatura também se traveste e ganha outros significados. De 

amor, leio a construção de personagens como eu. De profissão, os analiso com uma 

fundamentação teórica anterior a mim.  

É importante informar a quem for ler esta pesquisa que é possível encontrar alguns 

conceitos novos para o ramo literário. As definições não surgem de uma megalomania 

inovadora que quer cunhar tudo o que vê pela frente vinda da minha parte (será?), mas de uma 

necessidade de aplicar questões que ainda não foram percebidas na área. Da mesma forma que 

as normas de gênero cisnormativas não cabem aos corpos Trans, algumas formulações 

teóricas dos estudos da literatura feitas por-de-para-sob a ótica cisnormativa não cabem à 

construção de narrativas e personagens Trans. A academia verdadeiramente não estava 

preparada para nós, logo, mudamos suas formas.  

                                                 
4
 How to Get a Boyfriend and Keep Him - The Bulletproof Strategy: FOR WOMEN ONLY - A complete step-by-

step guide to help single women get into a relationship with the man of their dreams 
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Temos uma especificidade que precisa de atenção. Tento, ao decorrer do texto, 

compreender como funciona o que chamo de Literatura Trans, que nada mais é, de forma 

simples, a invasão Trans nos escritos, escrituras e teorias literárias. Em contato com a 

pesquisa da minha orientadora, fui infectada com o ‗vício‘ da leitura de narrativas 

detetivescas (PORTILHO, 2009, p. 2), por isso, a maioria dos exemplos aqui utilizados 

envolvem a análise de ficção criminal. Isso não significa que as leituras aqui efetuadas não 

possam ser utilizadas em outros gêneros literários e formas narrativas. Se tantos guias de 

como ser menino não me impediram de me tornar a travesti que sou, espero que estas 

formulações não lhes impeçam de formar outras leituras, nem sejam lidas como fronteiras ou 

fórmulas a serem seguidas. Assim como a binaridade me serviu de base para construir em 

mim um gênero outro, que estas formulações lhe sirvam de base para enxergar a literatura de 

outra forma.  

A partir das formulações supracitadas, investigamos duas hipóteses 

● A construção de identidades de gênero não-cis poderia ser representada na literatura 

de uma forma que positiva a imagem social da comunidade, sem a diminuir ou 

ridicularizar, ainda que esteja carregada de humor. Assim, perceberemos se há o que 

podemos chamar de literatura Trans, um ramo literário que compreenda e traduza as 

delícias e anseios de ser Trans e, de quebra, ainda funcione como contra-escritura em 

relação à hegemonia cisnormativa canônica; 

● A ficção criminal, com especificidade nas narrativas detetivescas, funcionaria como 

um bom palanque para os discursos minoritários, em específico a população Trans. 

Com o devido cuidado, os crimes nessas obras, para muito além de criar enigmas e 

divertir o leitor, mostram problemas sociais causados pela cisnormatividade e que 

envolvem pessoas Trans. A literatura detetivesca, assim, investigaria o crime, o gênero 

e a sociedade. 

A partir das hipóteses supracitadas, buscaremos cumprir os seguintes objetivos: 

● Reunir informações que permitam identificar um fio condutor do que é ser Trans, 

ainda que se compreendam as muitas especificidades; 

● Verificar como as informações reunidas são utilizadas para a construção de 

personagens ficcionais; 

● Identificar padrões que nos permitam traçar uma linearidade acerca da literatura 

detetivesca e seus estudos em relação ao canônico; 
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● Averiguar como a ficção detetivesca cria em si um cânone marginal que acaba sendo 

posto em xeque por escrituras não hegemônicas, com especificidade nas escrituras 

Trans; 

● Relacionar a marginalização da população Trans em contraste com gêneros binários à 

marginalização da literatura detetivesca com o cânone literário. 

 

Um ponto de partida que iluminará esse trajetoé olhar para outro caminho similar já 

percorrido. Autoras como Conceição Evaristo e Fernanda Felisberto da Silva nos ajudaram a 

compreender essa formação literária, uma vez que são pensadoras sobre a literatura negro-

brasileira que, ainda que não esteja totalmente estabelecida e gere muitos debates entre seus 

pesquisadores, já percorreu um caminho literário de fundamentação de bases. Uma vez que a 

literatura Trans não é um assunto tão debatido nos corredores das Letras, não podemos exigir 

que estivesse no mesmo ponto de debate, logo, olharemos como a formação de uma literatura 

marginalizada foi efetuada para não precisar ―redescobrir o fogo‖. 

O contraste também é uma forma de identificação. Exaltar as contra-escrituras e 

literaturas marginalizadas não requer que se menospreze a hegemonia. Ler os clássicos da 

narrativa detetivesca, como Arthur Conan Doyle e Agatha Christie, e os teóricos da literatura, 

como Eduardo Coutinho, Terry Eagleton e Jonathan Culler, também pode nos encaminhar 

para o momento em que a história literária nos permitiu chegar. Seus pontos de vista são 

fundamentais, inclusive, para que possamos perceber o que mudou.  

Ao longo do texto, serão usadas críticas de ficção criminal como as de Carla de 

Figueiredo Portilho, Martin Kayman, Lee Horsley, Pedro Sasse, Eliah Lüthi, entre outros 

pesquisadores da área tanto sobre questões gerais, como os modelos estruturais existentes, 

como específicos, como exemplo o estudo de serial killers e de representação Trans em filmes 

criminais. No que tange à teoria Trans, reconheço alguns trabalhos que foram importantes 

para o início da pesquisa acadêmica, mas busquei, sempre que pude, vozes de pessoas Trans 

justamente para tentar acabar com o silenciamento e a invisibilização de nossos olhares. Não 

apenas por serem Trans, mas também por o serem, contamos com as pesquisas de intelectuais 

como Jaqueline Gomes de Jesus, viviane vergueiro, Susan Stryker, Kate Bornstein, Tertuliana 

Lustosa, João Nery, entre outras pessoas.  

Como corpus literário, foram escolhidas três obras que possuem detetives Trans
5
: 

Batons, Assassinatos e Profetas, de Mehmet Murat Somer (2010); Mezcalero: A Detective 

                                                 
5
 Apesar de serem ambientadas em países diferentes, as três obras discorrem seus problemas sociais de forma 

muito similar. Até onde esta pesquisa se aprofundou, o que difere entre as obras está mais para uma questão 
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Sánchez Novel, de T. E. Wilson (2015); e Transition to Murder, de Renee James (2012). Cada 

uma apresenta especificidades e contrapontos que auxiliam a compreender a extensa teia do 

gênero, da mesma forma que não abandonam o gênero literário. 

A obra Batons, assassinatos e profetas foi escrita pelo turco Mehmet Murat Somer e 

lançada na Turquia no ano de 2003. A obra chega aos EUA ainda em 2003 sob o título The 

Prophet Murders e no Brasil em 2010, com a tradução de Rafael Mantovani. É a primeira 

obra de uma coleção turca de nome Hop-Çiki-Yaya, que já conta com quatro obras, e narra em 

primeira pessoa a história de uma travesti não nomeada que investiga amadoramente o 

homicídio de travestis com nomes de profetas. Carregada de humor, a narrativa mostra como 

uma travesti sócia de uma boate, técnica de sistemas de informação e conhecida por todos 

começa a usar suas habilidades para capturar um serial killer que não está sendo procurado 

pela polícia. O conhecimento do mundo marginalizado da noite é essencial para que cumpra 

tal tarefa. Usaremos a tradução para língua portuguesa visto que a obra é turca e não 

possuímos a obra (nem a habilidade de lê-la) em seu original. Uma vez que a obra foi 

traduzida, faz mais sentido ler a tradução em nossa língua materna do que ler a tradução em 

língua estrangeira e ter de traduzir novamente ao português. A obra em questão é a única com 

tradução para a língua portuguesa, os títulos em inglês das outras obras da coleção são: The 

Kiss Murder (2009), The Gigolo Murder (2010), The Serenity Murders (2012).  

Mezcalero: A Detective Sánchez Novel, por sua vez, foi escrita pelo jornalista canadense 

residente no México Timothy E. Wilson. O jornalista, conhecido por suas denúncias à 

criminalidade mexicana, constrói uma personagem que carrega em si muitas transições. Sendo 

um homem Trans, Ernesto Sánchez transita de gênero (FTM
6
), de residência (do México ao 

Canadá e depois de volta ao México), de lado na justiça (filho de traficante e formado 

policial), de profissão (de policial a detetive). Distante dos cenários obscuros dos romances 

noir, através de um narrador onisciente, Sánchez é um detetive hardboiled sob a luz do sol da 

costa mexicana, com o copo sempre (que possível) cheio de mezcal. O detetive investiga o 

desaparecimento de Cinnamon, uma menina canadense que reside com seu esposo Rob em 

uma pousada de que são proprietários no norte mexicano. Apesar de ser ambientada no 

México, a obra foi lançada em língua inglesa. Ocorreu em outubro de 2018 o lançamento do 

                                                                                                                                                         
temporal que geográfica. Portanto, apesar de compreender a importância de situar as obras no contexto 

geopolítico, tal investigação não acrescentaria muita relevância ao tema.  

6
 Ver Glossário na página 147. 
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segundo livro da coleção, chamado The Wild Dogs of Mexico. Até o momento desta escrita, a 

obra só estava à venda em formato físico e somente no território canadense.  

Transition to Murder é criação da cabeleireira e escritora estadunidense Renee James.  

A obra, originalmente publicada como Coming Out Can Be Murderous, narra a história de 

Bobbi Logan, uma transmulher cabeleireira que descobre a morte de uma amiga chamada 

Mandy e, a partir disso, não necessariamente investiga quem é o assassino, mas como lidar 

com o assassinato. O modelo de investigação da personagem está totalmente voltado para a 

sociedade e questiona todos os problemas sociais envolvendo a comunidade Trans nos EUA. 

Bobbi narra de forma autodiegética a sua experiência enquanto uma mulher transexual 

lidando com amigos, colegas de trabalho, clientes e com a sociedade através da comunidade. 

O crime que vitima sua amiga desperta uma reflexão na personagem que vai, através de treze 

meses de sua rotina, quebrando conceitos e apontando o crime, enquanto ilustra um ponto de 

vista Trans sobre a transexualidade. A coleção também conta com títulos como A Kind of 

Justice (2016) e Seven Suspects (2017). 

Partindo desse corpus, a estrutura da dissertação se desenvolverá em três capítulos, um 

introdutório nominado Investigar-se e (re)construir-se, seguido de duas óticas diferentes de 

análise, o capítulo Trans-formando a literatura e o The TI (or T-eye) - The Trans Investigator. 

No capítulo Investigar-se e (re)construir-se, apresenta-se uma discussão base para que o 

leitor possa se situar nos pontos de vista desta pesquisa. A parte reúne teorias e breves 

análises que permeiam toda a dissertação. Os conceitos abordados no capítulo discutem a 

autoidentificação e a autoconstrução, como alguns personagens Trans se descobrem como tal 

e diversas maneiras de abordar o tema, como a literatura (em especial a de crime) 

marginalizou personagens Trans, reforçando os preconceitos sociais e um breve histórico das 

narrativas detetivescas. Não se intenciona, nessa parte, encerrar as discussões sobre os temas, 

mas justamente o contrário, abrir as possibilidades do que será abordado nos capítulos 

seguintes. Algumas discussões dessa parte (quase todas) recorrem nos capítulos posteriores, 

sendo sua leitura fundamental para compreender o que vem a seguir. 

O segundo capítulo, de nome Trans-formando a literatura, busca analisar o corpus 

literário sob a perspectiva das teorias Trans. Temas como as formações identitárias, a 

construção dos corpos, sexualidades, afetos, comunidade, família, fé e religiosidade são o que 

regem o capítulo. Todos os temas terão um duplo filtro, uma vez que se referem somente à 

comunidade Trans e aos personagens do corpus. Buscaremos compreender como essas 

questões são abordadas na ficção, levando em conta as teorias sociais e as vivências Trans. A 

parte tenciona funcionar como um exemplo motivador para a literatura Trans, mostrando 
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construções positivas, ainda que gerem debates em alguns aspectos. Mesmo com a 

especificidade detetivesca, as obras são formulações práticas da Literatura Trans. 

O terceiro capítulo, nomeado The TI (or T-eye) - The Trans Investigator, em 

contrapartida, analisa o mesmo corpus pela perspectiva da literatura de crime. Sem deixar de 

levar em conta a transgeneridade dos detetives, olharemos como os modelos investigativos 

foram adaptados à comunidade, dando atenção a temas como os detetives, as formas como as 

investigações são feitas, os crimes, os criminosos, a relação com o medo da modernidade 

tardia e com a estrutura da consolação presente em obras similares. Veremos como o gênero 

social acabou alterando o gênero literário quando entraram em zona de contato. 

É importante apontar que, conforme serão aplicadas duas visões diferentes sobre o 

mesmo corpus, é possível que algumas citações se repitam, uma vez que em um capítulo o 

trecho discute gênero e no outro discute ficção criminal. Ainda que se tenha tentado 

minimizar ao máximo o número de repetições, algumas questões não poderiam ser 

descartadas. Dessa forma, por mais que a citação usada seja a mesma, a discussão será 

diferente. 

Por fim, espero que este texto auxilie quem lê a se entender melhor (como cis ou Trans), 

a se construir confortavelmente e a gerar um novo olhar sobre a realidade de pessoas (e 

personagens!) Trans. À literatura, um dos meus grandes amores, resta ser vista não apenas 

como meio artístico, mas como meio político de interferência social (e não é também para 

isso a arte?) que tira da margem quem foi posto lá, ao invés de chutar cachorro morto. Aos 

detetives, minha grande admiração por suas aventuras clássicas, mas chegou o momento de 

travestirem-se. Ao conservadorismo (social e literário), bastante água para ajudar a nos 

engolir. 
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CAPÍTULO I 

INVESTIGAR-SE E (RE) CONSTRUIR-SE 

 

“Você pode estudar gênero até cansar. Você pode ler todos os livros, 

entrevistar todas as pessoas transgênero, você pode fazer cursos sobre isso. 

Mas, a não ser que você realmente trabalhe na base pessoal, você não vai 

entender essa vida. Se você realmente quer saber como é viver sem gênero, 

ou mudar o seu gênero, ou mesmo entender o gênero que você tem e gosta, 

então só existe um jeito para isso: Você precisa se dar o trabalho” - Kate 

Bornstein7  

 

Este capítulo tem por objetivo construir uma ideia base do que representa ser Trans a 

fim de que se consiga compreender de forma eficaz a construção de personagens que se 

adequem a esse grupo social. Construir-se é um exercício constante de todo ser humano, 

mesmo que essa construção seja para manter algo pré-existente em si; entretanto, conforme 

Bornstein cita no trecho acima, para que se mude ou ao menos se entenda o gênero, é 

necessário que haja algum tipo de esforço nisso. É a partir desse esforço que se concebe o 

investigar-se e (re) construir-se, visto que uma característica compartilhada pelas pessoas 

Trans é a não conformidade para com o gênero lhe é designado/imposto desde antes que se 

lembre.  

Parte-se da premissa de que é necessário que se saiba onde se está e onde se pretende 

chegar com a construção ou a aniquilação do gênero para que se reconstrua (ou aniquile). Para 

tanto, é necessário investigar-se a ponto de reconhecer em si as bases fundadoras de gênero 

que se deseja manter ou romper. A utilização de obras de detetives, aqui, torna-se importante 

para que se analise o processo de investigar casos para investigar a si e a sociedade a sua 

volta; portanto, a literatura aqui entendida como Literatura Trans, em específico a literatura 

Trans detetivesca, é a representação não só de um tempo-espaço, mas também de um grupo 

específico presente nele. 

Os conceitos de autoidentificação e autoconstrução 

Ao se levar em perspectiva a ideia de identidade cultural na pós-modernidade 

apresentada por Hall (2006), nota-se que não existe apenas uma identidade por pessoa, mas 

                                                 
7
 BORNSTEIN, Kate. My Gender Workbook. New York: Routledge, 1998. p. 19 – ―You can study gender until 

the cows come home. You can read all the books, interview all the transgendered people, you can take courses in 

this stuff. But unless you actually do the work on a personal basis, you‘re not going to understand the life of it. If 

you truly want to see what it might be like to live without a gender, or to change your gender, or to even 

understand the gender you‘ve perhaps got and really like, then there‘s only one way for it: you need to do the 

work.‖ Grifo feito pela autora. Todas as traduções são feitas por nós, exceto quando especificamente 

mencionado. 
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formações múltiplas do ser, que são moldadas e transformadas de acordo com a sociedade e a 

necessidade identitária do momento; portanto, todo ser humano passará pelo processo de 

identificação e de (re) construção no que tange a sua identidade. 

Muitas identidades podem ser dadas/impostas pelo Estado ou pela sociedade ao 

indivíduo antes mesmo de seu nascimento. As concepções de gênero, etnia, classe e 

localidade são exemplos de construções identitárias que determinam as opções de vida que o 

indivíduo pode levar com algumas exceções que transcendem o pré-determinado. Abraçar 

essas identidades é, quase sempre, inevitável, tendo em vista que instituições como as citadas 

previamente são não apenas as que determinam fatores da identidade cultural, mas também 

são as que detêm o poder de mantê-las. 

O conceito de autoidentificação parte da quebra da determinação do Estado sobre o 

indivíduo, mesmo que as relações sociais continuem dando e impondo identidades e modelos 

a serem seguidos. A partir desse conceito, o indivíduo é autorizado a identificar parte de suas 

próprias identidades e a assumir a responsabilidade de se determinar um ser participante de 

um determinado grupo social. Para exemplificar o conceito de autoidentificação, tomam-se 

por base duas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a de 

cor/raça
8
 e a de gênero

9
. A pesquisa de cor/raça baseia-se no método de autoidentificação 

(IBGE, 2013, p. 31), em que o próprio indivíduo escolhe em qual grupo étnico quer ser 

enquadrado e, mesmo na pesquisa de gênero, o tema cor/raça aparece como tema transversal e 

é indicado pelo indivíduo (IBGE, 2014, p. 35). Em contrapartida, o tema gênero é associado 

com o sexo biológico, ou seja, é a genitália percebida no indivíduo que vai determinar seu 

registro de identidade, mesmo que o texto tente desassociá-los:  

No contexto da construção e sistematização das informações sob a perspectiva da 

análise de gênero, é importante sublinhar a diferença entre estatísticas desagregadas 

por sexo e estatísticas de gênero. De acordo com o documento Gender statistics 

manual: integrating a gender perspective into statistics, da Divisão de Estatística das 

Nações Unidas (United Nations Statistics Division - UNSD), a palavra "sexo" 

refere-se às diferenças biológicas entre homens e mulheres, diferenças essas fixas e 

imutáveis, que não variam entre culturas e ao longo do tempo; "gênero", por sua vez, 

refere-se às diferenças socialmente construídas em atributos e oportunidades 

associadas com o sexo feminino ou masculino e as interações e relações sociais entre 

homens e mulheres (...). Produção de estatísticas de gênero implica, portanto, na 

desagregação de dados individuais por sexo e outras características de forma a 

revelar essas diferenças ou desigualdades, e implica investigar questões específicas 

que afetam um sexo mais do que o outro. (IBGE, 2014, p. 11) 

 

                                                 
8
 Os termos usados foram dados pelo próprio IBGE, cuja pesquisa pode ser acessada em 

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf> 

9
 A pesquisa pode ser acessada em http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf 
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Percebe-se, através da citação acima, que o texto separa o sexo como biológico e o gênero 

como social, porém associa o gênero diretamente ao sexo, não abrangendo a possibilidade de 

a identidade de gênero ser diferente da identidade determinada pelo Estado no momento de 

nascimento/registro. 

 Com essas duas fontes sociais não-fictícias, é possível notar como existem partes 

identitárias determinadas pelo Estado e outras autodeterminadas. Nenhum dos modelos de 

obtenção das identidades altera as intervenções sociais existentes na construção dessas 

identidades, ou seja, o fato de o gênero de uma pessoa ser apontado pela própria ou pelo 

Estado não interfere nos privilégios e/ou preconceitos sofridos pela pessoa de um determinado 

gênero, logo, as opressões sociais associadas ao gênero ocorrerão independentemente de se 

quem classifica o gênero é o Estado ou a pessoa, ainda que se observem outros modelos de 

opressão destinados a pessoas que rejeitam o gênero imposto pelo Estado. 

 O modelo de autoidentificação abordado aqui, porém, pode não condizer com o que as 

pesquisas sociais apontam. Nessa perspectiva, o modelo de autoidentificação executado é 

aquele através do qual o ser se investiga a fim de compreender suas identidades, como citado 

por Bornstein no início do capítulo, mas de forma muito mais geral e ampla que não aborde 

apenas o gênero, mas também o gênero. Independente de qualquer determinação identitária, 

aqui a autoidentificação é tida como a que o ser identifica considerando ou não as influências 

externas; logo, se uma pessoa se autoidentifica com o gênero feminino, pela perspectiva deste 

trabalho, esta pertence a tal, mesmo não condizendo com a imposição feita pelo Estado. 

A partir dessa ideia de autoidentificação, é possível começar a pensar o funcionamento 

da autoconstrução. A autoconstrução depende da autoidentificação, pois é a partir da forma 

como eu me compreendo que eu me (re)construo. Retomando a ideia de Hall (2006) sobre as 

múltiplas identidades sociais que atuam na pós-modernidade, o ser se constrói a partir de cada 

uma das identidades culturais que possui, logo, as identidades aproximam e separam os seres 

da sociedade a depender de como cada indivíduo se constrói. 

Até então, esses conceitos de construção e identificação feita de forma reflexiva, ou 

seja, de si para si, aparentam ser muito abstratos. A fim de torná-los mais concretos, visa-se 

aqui adotar as pessoas Trans como exemplo de (re)construção para que a teoria e a prática se 

paralelizem. Porém, para isso, é necessário compreender o que é ser uma pessoa Trans através 

da ótica desta pesquisa. 

A construção de gênero, por muito tempo, foi associada ao sexo e, como este era 

socialmente separado em dois, da mesma forma foi o gênero. Com essa premissa social, 

mulher deve ser feminina, homem deve ser masculino, e que recebam punição todas as outras 
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possibilidades de expressão de gênero e de formação de sexo (FEINBERG, 2006, p. 205). A 

ideia da identidade Trans que é abordada nesta pesquisa diz respeito ao grupo de pessoas que 

transgridem essa norma de forma identitária. 

Existem muitas formas de transgredir ou de abolir os ideais de gênero estabelecidos na 

sociedade; expressões como drag queens
10

, drag kings
11

, crossdressers
12

, butches, 

efeminados, entre outras, questionam e modificam a ideia de solidez da performatividade de 

gênero ser destinada a um ser ou a um grupo específico, porém o agrupamento que aqui se 

nomeia como Trans acolhe as descrições que Susan Stryker (2008, p. 18-19) faz de 

transexuais (pessoas que têm a inclinação a mudar a sua morfologia corporal a fim de viver 

integralmente como pertencente a um gênero diferente do que lhe foi designado) e de 

transgêneros (pessoa que se identifica com outro gênero diferente do que lhe foi designado, 

que tenta abolir os gêneros ou criar um novo), assim como qualquer outra identidade cultural 

que possua finalidade semelhante, como as Hijras indianas, Two-spirit norte-americanos e as 

Travestis brasileiras. Jaqueline Gomes de Jesus (2012, p. 10) separa o grupo em duas 

possibilidades: identidade e funcionalidade. Na identidade estão as pessoas que vivem 

integralmente a transição de gênero e na funcionalidade estão as pessoas que usam a transição 

para um fim específico. Longe de ignorar a importância do grupo Trans que age na 

funcionalidade, aqui buscaremos focar na identidade. 

As diferenças entre essas classes podem ser um tanto quanto embaçadas, mas, com o 

intuito de elucidar as diferenças propostas aqui, considera-se como Trans, no que diz respeito 

a essa pesquisa, o ser que transita entre os gêneros binários, os aniquila ou extrapola no 

âmbito da sua identidade; por exemplo, figuras como RuPaul Charles, uma drag queen norte-

americana de fama e carreira internacional, embora seja uma personagem importante na 

quebra e no questionamento dos gêneros, só pratica esse trânsito de forma 

artística/profissional e não de forma identitária, constituinte de si, como faz a atriz e modelo 

Laverne Cox. O que se pretende apontar com esse levantamento é que nem toda ruptura na 

expectativa da performatividade de gênero irá necessariamente configurar o ―ser Trans‖, visto 

que ser uma mulher lésbica masculinizada e ser um homem Trans (seja transgênero ou 

transexual) não culmina no mesmo lugar. 

                                                 
10

 Ver Glossário na página 147. 

11
 Ver Glossário na página 147. 

12
 Ver Glossário na página 147. 
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É importante salientar que a perspectiva desta pesquisa não pretende delimitar um 

aspecto social, que é bem mais variável e transitável, tampouco determinar a identidade de 

indivíduos reais ou fictícios. O intuito é apenas delimitar uma parcela específica a ser 

analisada para que a pesquisa não fique muito abrangente ou, até, inalcançável. Esta pesquisa, 

inclusive, incentiva que cada indivíduo construa e entenda as suas identidades (HALL, 2006, 

p. 18-22) da forma que melhor lhe couber e, caso uma delas se assemelhe a qualquer tipo de 

transexualidade ou transgenerização, que se encontre nessa pesquisa uma literatura que a 

represente. 

Partindo disso, construir-se é uma prática cotidiana de toda pessoa, visto que a 

performatividade identitária está em todas as manifestações e expressões de todos os 

indivíduos. Entretanto, quando se leva em consideração a performatividade de gênero 

(BUTLER, 1999, p. 173), as sociedades de forma generalizada, não no todo, mas em sua 

maioria, baseiam-se na binaridade de gênero, enquadrando seus indivíduos no modelo 

―homem‖ ou no modelo ―mulher‖. Portanto, entender-se como uma pessoa Trans exige a 

reconstrução de si, tendo em vista que o indivíduo quebra o processo identitário imposto e 

construído, e reconstrói suas performatividades de acordo com a identidade de gênero 

posteriormente assumida. 

A literatura que aborda pessoas Trans, que será intitulada ao longo desse texto como 

literatura Trans, carrega em algumas de suas obras a marca da reconstrução. A história de Lili 

Elbe, a primeira mulher Trans conhecida a passar pela cirurgia de redesignação genital e 

sobreviver, foi adaptada para um livro de ficção que se tornou um premiado filme homônimo 

do livro com o nome de The Danish Girl de David Ebershoff. A reconstrução de si através das 

identidades com reflexo na reconstrução do corpo é o tema central da obra que aborda a 

trajetória da identificação da personagem com o feminino, a trilha da formação de si enquanto 

um indivíduo feminino e a abordagem corporal da feminilidade que culmina na cirurgia de 

redesignação genital. 

The Danish Girl retrata também outro ponto recorrente nas narrativas Trans, que é o 

descobrir-se. A descoberta da feminilidade construída em corpos ditos masculinos e de 

masculinidade em corpos ditos femininos recorre nas obras ficcionais por retratar situações 

sociais que partem da quebra de uma imposição que rege as regras a serem seguidas para 

aquele indivíduo. Em suma, descobre-se que o que se é pode não condizer com o que foi 

construído até então, sendo esse momento um divisor de águas na construção da identidade e, 

consequentemente, na reconstrução identitária de personagens Trans. A seguir veremos como 

se dá esse momento de descoberta na literatura Trans. 



23 

 

 

Des-cobrir - a descoberta e a manutenção da identidade Trans na literatura 

Por muito tempo, e isso ocorre até os dias atuais, o gênero tem sido conectado 

diretamente ao órgão genital da pessoa e, portanto, é considerado algo natural. Nas palavras 

de Leslie Feinberg: 

Por toda vida nos foi ensinado que sexo e gênero são sinônimos - homens são 

"masculinos" e mulheres são "femininas". Rosa para meninas e azul para meninos. É 

apenas "natural", nos é dito. Mas, na virada do século neste país [EUA], azul era 

considerado uma cor de menina e rosa era uma cor de menino. Códigos de gênero 

simplistas e rígidos não são eternos nem naturais. Eles são conceitos sociais 

mutáveis. 
13

 (FEINBERG, 2006, p. 205) 

 

Essa colocação ―natural‖ do gênero confronta a ideia de gênero social, como Feinberg diz na 

citação acima, pois as construções de gênero são diferentes de acordo com a época, a 

sociedade, as pessoas e qualquer outra interferência externa e interna de questões tidas como 

sociais, portanto, ―o que importa aqui considerar é que — tanto na dinâmica do gênero como 

na dinâmica da sexualidade — as identidades são sempre construídas, elas não são dadas ou 

acabadas num determinado momento‖ (LOURO, 2003, p. 27). 

Partindo do supracitado, a ―descoberta‖, no contexto de pessoas Trans, pode ter duas 

vias de significação. A primeira ocorre de forma pessoal e interna de quando a pessoa 

descobre que a sua identidade de gênero não é aquela que foi conectada a si como algo 

natural, ou seja, sua feminilidade ou masculinidade independe do seu sexo biológico; 

portanto, descobrir aqui tem como sinonímia constatar, perceber. É importante salientar que a 

descoberta não é de algo intrínseco, mas da própria construção, uma vez que nem sempre a 

construção ou reconstrução da identidade de gênero é completamente consciente; portanto, o 

descobrir, nessa primeira via, é o dar-se conta do que foi construído. A segunda via de 

significação ocorre de forma social, quando o indivíduo assume a identidade de gênero que 

destoa do esperado/imposto socialmente e mostra para a sociedade a sua identidade, seja de 

forma performativa, mudando seus papéis sociais (roupa, estilo, jeito de se portar, etc.) ou 

através de mudanças corporais (cirurgias, hormonizações
14

, etc.); descobrir, nessa via, 

significa não deixar encoberto, exibir. 

                                                 
13

 All our lives we‘ve been taught that sex and gender are synonymous—men are ―masculine‖ and women are 

―feminine.‖ Pink for girls and blue for boys. It‘s just ―natural,‖ we‘ve been told. But at the turn of the century in 

this country, blue was considered a girl‘s color and pink was a boy‘s. Simplistic and rigid gender codes are 

neither eternal nor natural. They are changing social concepts (FEINBERG, 2006, p. 205) 

14
 Ver Glossário na página 147. 
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A fim de ilustrar como essas formas de descoberta se mantêm em narrativas ficcionais, 

se utilizarão, aqui, diferentes formas narrativas com diferentes construções de personagens 

para que se tenha um panorama de quão diversa é a literatura Trans e como suas ramificações 

expressam diferentes formas de ser. Pretende-se, portanto, apontar obras que contemplem os 

modelos de ―descobrir‖ a identidade Trans, a manutenção desses personagens, no sentido para 

além da descoberta, e como essa identidade é narrada nos mais diferentes gêneros narrativos, 

como conto, história infantil, romances e a própria literatura de crime. 

Iniciaremos esse panorama a partir da primeira via de significação de descobrir, quando 

a personagem percebe a identidade não-hegemônica presente em si e trabalha essa descoberta 

de forma experimental. Assim acontece com Dennis, um menino de doze anos que gosta de 

futebol e de usar vestido. Na obra infantil O menino de vestido de David Walliams (2014), 

Dennis, o protagonista, experimenta suas formas de ser com Lisa, sua amiga e ―futura 

namorada‖
15

, que lhe dá um vestido laranja de paetês e o veste como Denise para enganar as 

pessoas de sua escola. Apesar de não dizer que quer ser ou que se entende como menina, 

Dennis gosta de moda, de vestidos (coisas tidas como femininas) e de se passar por menina 

em alguns momentos, demonstrando ter a feminilidade como diversão e experimentação.  

A obra não explicita a feminilidade intrínseca na identidade da personagem e esta não 

muda ou quebra o seu gênero. Usar vestido, neste caso, é a quebra de um papel social sobre 

uma vestimenta, pois em momento algum o menino se questiona sobre a sua identidade ou 

deixa de se entender como menino. A personagem passa toda a obra tentando se entender e 

descobrir formas de ser ele mesmo, como Bornstein diz na epígrafe deste capítulo, Dennis 

está apenas ―se dando o trabalho‖ de explorar seu gênero.  

A fim de fazer um intermédio entre as duas vias de significação do ―descobrir‖, se 

utilizará, aqui, a personagem Muriel, da série gráfica homônima da cartunista Laerte Coutinho 

iniciada em 2009. Muriel é a identidade feminina de uma personagem já existente, Hugo. A 

fim de expressar através de seu trabalho suas reflexões acerca da sua transição de gênero, 

Laerte utiliza uma personagem famosa das suas criações para transicionar junto com ela, 

como conta em seu documentário Laerte-se
16

. Muriel começa como Hugo, que quer ―se 

montar‖, ou seja, vestir-se de mulher, como forma de experimentação pessoal, brincadeira, da 

mesma forma que Dennis, personagem da obra supracitada. 

                                                 
15

 As aspas usadas aqui indicam incerteza, tendo em vista que as personagens fazem um trato de namoro para 

quando crescerem, mas a narrativa termina antes deste ser efetuado. 

16
 Laerte-se. Direção: Lygia Barbosa da Silva, Eliane Brum. Disponível em 

<https://www.netflix.com/br/title/80142223>. Acesso em: 01/08/2017. 
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Figura 1 - Muriel - Ouverture 

A expectativa de Hugo, nesse quadrinho, é ter Muriel como um desejo interno, ela não 

faz parte de sua identidade intrínseca. Ele se entende como um cara que ―tem‖ que se montar 

às vezes. Aparentemente, investigar um gênero se personificando dele é uma necessidade 

expressa pela personagem que ―tem‖ que se montar, porém não é algo cotidiano, visto que ―às 

vezes‖ a personagem necessita fazer isso. 

Ao longo do tempo, Muriel vai ganhando forma e começa a aparecer como uma 

personagem mais encarnada individualmente. 

 

 
Figura 2 - Muriel - saída 

No quadrinho acima, Muriel aparece saindo em sentido oposto ao do Hugo, ou seja, ela 

começa a ganhar independência e a ―criar vida‖, como o Hugo diz. Esse cartoon inicia a 

incorporação de Muriel, quando ela começa a deixar de ser uma descoberta no sentido de 

exploração e passa a ser a descoberta de identidade explícita, que faz parte do sujeito não 

apenas de forma interna, mas como transmissão ao mundo que a cerca. A partir daí, as duas 

identidades começam a se confrontar. 
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Figura 3 - Muriel - Armário 

A personagem passa um período de confronto de identidades, quando Muriel começa a 

aparecer mais como identidade e menos como experimento. Na série de cartoons, com a 

frequência de Muriel, Hugo começa a sumir. Em janeiro de 2012, Hugo faz uma aparição 

semifinal, não sendo a última, mas com bastante significância, quando perde a memória e seus 

amigos tentam convencê-lo de que é Hugo e não Muriel. 

 

 
Figura 4 - Muriel - Nisso 

A próxima e última aparição de Hugo ocorre em dezembro de 2012, como uma 

participação, quando consegue um emprego como Hugo, mas deixa as matérias importantes 

para Muriel. 

 
Figura 5 - Muriel - Jornalista 
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Devido ao tempo sem citar a personagem Hugo, a série dá a entender que Muriel, agora 

sólida, se adapta de Hugo para conseguir o emprego, tendo em vista a discriminação sofrida 

por Muriel ao longo da série. Desde o quadro citado, Hugo não aparece mais e Muriel 

permanece como personagem protagonista da série.  

  

 
Figura 6 - Muriel - Encontro 

Por fim, a série ganha a personagem Estênio, um homem Trans que relata a experiência 

da transição reversa à de Muriel, culminada no cartoon acima, chamado de Encontro, onde é 

promovido o encontro de Muriel e Estênio. O Cartoon é o último postado no blog que contém 

as tiras sobre Muriel em julho de 2014, onde Muriel e Estênio se encontram cantando ―nada 

de crachá‖, na dissociação do gênero requerido para cumprir papéis sociais, como entrar no 

banheiro ―adequado‖, e o órgão genital caracterizador do sexo. Portanto, analisando 

cronologicamente as tiras de Muriel, esta transita entre ambas as vias de significação de 

―descobrir‖, passando de experiência a identidade explicitada socialmente. 

Por fim, para expressar a descoberta que equivale a retirar o que está coberto, revelar, 

optou-se por usar a obra Luna de Julie Anne Peters (2004), onde a narrativa é feita pela irmã 

de Luna, Regan, que conta a história de transição da irmã e de como ela construiu a sua vida 

para proteger a identidade Trans de Luna. A narrativa aborda Luna como inteiramente 

consciente da sua identidade Trans desde o começo e a sequência narrativa culmina no 

momento em que ela se torna maior de idade e pode fazer a transição hormonal e cirurgias. 
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Luna já passou pela fase experimental, mas, por ser menor de idade e não ter contado para seu 

pai sobre sua identidade, não pode tornar isso público, portanto, a única descoberta presente 

na narrativa ao que se refere à identidade Trans de Luna é justamente a de mostrar o que está 

encoberto, revelar aquilo que ela já sabe. 

A personagem passa por momentos de descoberta em público, como ir à escola e ao 

shopping já vestida de acordo com a sua identidade de gênero com a intenção de ver como o 

mundo externo reage à sua identidade mantida em segredo. A identidade de Luna é tão 

presente, mesmo que secreta, que a narrativa trata a mesma personagem de duas formas: 

Liam, o menino inteligente, filho primogênito e irmão amoroso, e Luna, a personalidade 

lunar, sensível, que só pode aparecer à noite enquanto seus pais estão dormindo. É recorrente 

a abordagem da Transgeneridade ou da Transexualidade na literatura como múltipla 

identidade ou como personagens diferentes. Isso se deve à questão patológica que 

equivocadamente associavam ao tema, abordando essas questões como ―disforia
17

 de gênero‖, 

de forma bastante similar ao ―transtorno dissociativo de identidade‖ (TDI), ou seja, tratado 

como uma questão patológica da identidade. 

Susan Stryker (2006), historiadora norte americana, no livro de sua organização The 

Transgender Studies Reader, introduz a obra com um texto chamado ―(De)Subjugated 

Knowledges: An Introduction to Transgender Studies‖, onde, entre outras coisas, aponta para 

as brigas entre os movimentos sociais e a área psiquiátrica que classificava a identidade de 

gênero:  

Pela metade do século passado, uma literatura médica especializada em ―disforia de 

gênero‖ se formou em torno do trabalho de Harry Benjamin e seus colegas Robert 

Stoller, Richard Green e John Money, que culminou, em 1980, na legitimação de 

uma entidade clínica recém-definida, ―transtorno de identidade de gênero‖ como 

uma psicopatologia oficial reconhecida pela Associação Americana de Psiquiatria.
18

 

(STRYKER, 2006, p. 14) 

  

Sandy Stone (2006) aborda como a população Trans foi tratada pela área da saúde ao 

longo do tempo. A autora cita em seu texto como essa área descreve pessoas Trans através de 

um trabalho feito pelo psicólogo Leslie Lothstein e escrito por Walters e Ross no livro 

Transsexualism and Sex Reassignment nas décadas de 70 e 80. O texto médico segue: 

[ele] concluiu que [transexuais como classe] eram indivíduos depressivos, isolados, 

retraídos, esquizofrênicos, com profundos conflitos de dependência. Além do mais, 

eles eram imaturos, narcisistas, egocêntricos e potencialmente explosivos, enquanto 

                                                 
17

 Ver Glossário na página 147. 

18
 By the middle of the last century, a specialized medical literature on ―gender dysphoria‖ coalesced around the 

work of Harry Benjamin and his colleagues Robert Stoller, Richard Green, and John Money, which culminated 

in 1980 in the legitimation of a newly-defined clinical entity, ―gender identity disorder,‖ as an official 

psychopathology recognized by the American Psychiatric Association. (STRYKER, 2006, p. 14) 
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suas tentativas de obter [assistência profissional] eram exigentes, manipulativas, 

controladoras, coercivas e paranoicas.
19

 (Walters e Ross, apud STONE, 2006. p 223) 

 

É importante salientar que, apesar dos avanços no tratamento médico e nos direitos sociais no 

que refere à população Trans, a transexualidade, até o período contemporâneo a esta pesquisa, 

é considerada um distúrbio mental pela Organização Mundial de Saúde, classificada pelo 

código F64- Transtornos da identidade sexual
20

, mesmo que algumas organizações 

psiquiátricas não tratem a transgenerização como patologia, tratando apenas das mudanças 

corporais
21

. O tratamento de pessoas Trans como paranoicas e esquizofrênicas possui um 

reflexo tanto social quanto literário, que pode ser identificado em personagens como Luna, 

narrados de forma dissociativa entre as pessoas que são e as que refletem o esperado pela 

sociedade.  

 Examinando as três personagens, Dennis, Muriel e Luna, é possível perceber como 

todas se relacionam de diferentes formas com o que Bornstein fala sobre o gênero. Cada 

personagem explora em si as possibilidades de ser e de se autoconhecer e, para isso, fazem o 

―trabalho‖ a que Bornstein se refere, cada personagem trabalha o seu gênero, seja um novo ou 

o que já lhe foi dado, ao seu tempo, à sua maneira a fim de adequar-se ao que sua identidade 

espera refletir.  

Por fim, para compreender o que se entende por manutenção da literatura Trans, se 

utilizará o conto brasileiro ―A ressurreição de Júlia‖, de Lorelay Fox (2016). O conto foi 

lançado no livro Over the rainbow: um livro de contos de fadxs, que reúne contos com a 

intenção de recriar os contos de fadas clássicos com personagens LGBTQI+
22

. A narrativa em 

questão recria Branca de Neve através da personagem Júlia, uma menina Trans que é 

abandonada pela madrasta para ser mendiga em outro estado e é acolhida na casa das sete 

travestis que lhe dão o senso de lar e de comunidade.  

A obra é escolhida como a manutenção da literatura Trans por abordar as questões 

Trans com mais humanidade, não separando a personagem em polos masculino e feminino, 

                                                 
19

 [he] concluded that [transsexuals as a class] were depressed, isolated, withdrawn, schizoid individuals with 

profound dependency conflicts. Furthermore, they were immature, narcissistic, egocentric and potentially 

explosive, while their attempts to obtain [professional assistance] were demanding, manipulative, controlling, 

coercive, and paranoid. (Walters e Ross, apud STONE, 2006. p 223) 

20
 A informação pode ser checada nos links do C10 em português e da OMS Internacional, respectivamente 

<http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f60_f69.htm#F64> 

<http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf?ua=1&ua=1> 

21
 A sociedade médica diferencia transexual de transgênero como o primeiro sendo propício a fazer 

hormonização e cirurgias enquanto o segundo, não. 

22
 Ver Glossário na página 147. 
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abordando apenas Júlia como uma menina Trans que sonha em fazer a sua transição. A 

narrativa também aborda diferentes formas de ser uma pessoa Trans, tendo em vista as sete 

meninas completamente diferentes que moram na casa que acolhe Júlia. Cada personalidade 

tem o intuito de mostrar que ser Trans não é um bloco de modelo único, assim como associa 

cada travesti com um anão diferente da história da Branca de Neve, sendo uma mais sábia 

(Mestre), outra mais ranzinza (Zangado), outra com uma rinite que não passa (Atchim) e 

assim por diante.  

A obra, mesmo se passando em um momento anterior à transição hormonal de Júlia, 

como também acontece com Luna, aborda a personagem apenas de acordo com a sua 

identidade, diferente das dicotomias Dennis/Denise, Hugo/Muriel e Liam/Luna. Júlia é a 

única possibilidade apresentada pela narrativa, independente de como está construído o seu 

corpo, suas apresentações ou olhares externos para a personagem, ou seja, com ou sem 

alterações corporais, com ou sem aceitação da sociedade, Júlia é ela, sem adaptação, com o 

trabalho acerca de seu gênero já explorado e na manutenção de conseguir representar quem 

ela é. Portanto, esse conto representa o ponto-chave de onde a narrativa Trans se mantém, não 

que não tenha a função de mostrar mais um ponto de vista, mas que aceita a personalidade 

Trans como válida por si só, sem que haja a necessidade de mostrar a expectativa social. 

A manutenção da literatura Trans, dessa forma, seria a construção de perfis narrativos 

que ajudem a tirar os personagens (e as pessoas) Trans do lugar de monstruosidade, perversão 

e exoticismo no imaginário social sem que precise fazer uma distinção identitária dessa 

personagem, como se fosse mais de uma, ou uma personagem com TDI. Isso não significa 

que a manutenção da literatura Trans não possa abordar o nome e a história anterior à 

transição ou o processo transitório em si, mas que o faça de forma a não disassociar essas 

abordagens da história pós-transição. As narrativas Trans não podem ser resumidas ao 

processo de Transição ou ao antes/depois da personagem como se fossem as únicas coisas 

importantes na trajetória Trans, assim, mesmo que a literatura Trans venha a abordar o 

trânsito de gênero, esta não será baseada em personagens planas. 

Apesar de existirem obras que apresentam essa manutenção da narrativa Trans, nem 

sempre essa imagem foi associada à humanidade, mas foi alvo de associações com monstros e 

pessoas patologicamente deficientes. Tendo em vista que o foco desta pesquisa é na literatura 

de crime, mais especificamente detetives, veremos como essa literatura mostra pessoas Trans 

a fim de entender sua imagem e a fim de entender esse gênero literário antes de entrar em 

nosso corpus principal. 
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Do monstro ao herói - a construção de personagens Trans na ficção criminal
23

 

A imagem social de pessoas Trans muda de acordo com o tempo e o local nos quais 

estão inseridas. Berutti (2010) nos aponta os Hijras na Índia, que são homens que cultuam a 

deusa Bahushara Mata e adotam o vestuário feminino e seus comportamentos, assim como os 

two-spirit dos native Americans, que eram pessoas que possuíam os dois espíritos podendo 

alternar entre o comportamento masculino/feminino. Stone (2006), conforme comentado em 

linhas anteriores, demonstra a diferença temporal na forma como os estudos médicos 

enxergam essas pessoas. 

A sociedade não está completamente desligada da literatura (e vice-versa). Pensar a 

influência social na criação de personagens Trans pode levar a pesquisa para um lugar de 

incerteza, tendo em vista que não será possível afirmar com exatidão qual era o conhecimento 

do autor acerca do assunto tratado; entretanto, compreendo aqui a construção de uma 

literatura Trans da mesma forma que Conceição Evaristo compreende a literatura afro-

brasileira: 

Sem pretensão de esgotar a temática sobre o que seria a literatura afro-brasileira, as 

considerações aqui levantadas apenas buscam situar a existência de um discurso 

literário que, ao erigir as suas personagens e histórias, o faz diferentemente do 

previsível pela literatura canônica, veiculada pelas classes detentoras do poder 

político-econômico. (EVARISTO, 2009, p. 19) 

 

A autora aponta para o modo de criar narrativas com personagens que pertencem a 

minorias sociais, em seu caso a intersecção gênero/raça, que possam cair em estereótipos que 

provavelmente não seriam cometidos por pessoas pertencentes a essa determinada classe com 

consciência (social e política disto), tendo em vista a subjetividade que passa por essa 

experiência:  

Tenho concordado com os pesquisadores que afirmam que o ―ponto de vista‖ do 

texto é o aspecto preponderante na conformação da escrita afro-brasileira. Estou de 

pleno acordo, mas insisto na constatação óbvia de que o texto, com o seu ponto de 

vista, não é fruto de uma geração espontânea. Ele tem uma autoria, um sujeito, 

homem ou mulher, que com uma ―subjetividade‖ própria vai construindo a sua 

escrita, vai ―inventando, criando‖ o ponto de vista do texto. Em síntese, quando 

escrevo, quando invento, quando crio a minha ficção, não me desvencilho de um 

―corpo-mulher-negra em vivência‖ e que por ser esse ―o meu corpo, e não outro‖, 

vivi e vivo experiências que um corpo não negro, não mulher, jamais experimenta. 

(EVARISTO, 2009, p. 18) 

 

A ausência de tais experiências pode colocar a construção de determinados personagens 

na posição do Outro e colocar esse Outro na posição de monstro. É a partir daí que este texto 

                                                 
23

 Este texto foi ajustado para publicação na revista Em tese – UFMG. Pode ser acessado em 

<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese/article/view/13363/1125611695>. 
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se propõe a discutir como a construção de personagens Trans é feita fora da comunidade que 

compreende, em amplo sentido, essa experiência.  

A fim de compreender como o Outro se torna um monstro, vejamos, a princípio, o 

apontamento feito por Jeffrey Jerome Cohen em seu texto ―A cultura dos monstros: sete 

teses‖: 

O monstro é a diferença feita carne; ele mora no nosso meio. Em sua função como 

Outro dialético ou suplemento que funciona como terceiro termo, o monstro é uma 

incorporação do Fora, do Além — de todos aqueles loci que são retoricamente 

colocados como distantes e distintos, mas que se originam no Dentro. Qualquer tipo 

de alteridade pode ser inscrito através (construído através) do corpo monstruoso, 

mas, em sua maior parte, a diferença monstruosa tende a ser cultural, política, racial, 

econômica, sexual. (COHEN, 2000, p. 32) 

 

A criação de um monstro, portanto, tende a seguir a ideia que um (geralmente o criador) 

tem do Outro, ou seja, a partir desse pensamento, é necessário que se tenha a visão de 

Próspero para transformar Caliban
24

 em monstro. Para criar um monstro, sob essa perspectiva, 

é necessário que se compreendam todas as criações monstruosas ficcionais (vampiros, 

lobisomens, serial killers
25

) como exacerbações de um ser real enxergado como o Outro, logo, 

como aquilo que não condiz com as expectativas sociais, culturais e políticas de quem narra.  

Foucault (2003) previamente entendia que ―o que define monstro é o fato de que sua 

existência e forma viola não apenas as leis da sociedade, mas também as leis da natureza‖
 

(FOUCAULT, 2003, p. 56-57). É através desse entendimento de Foucault que se entende o 

monstro como alguém que ―não é humano‖ na tentativa de: 1) dizer que um ser humano não 

cometeria algo que o dito monstro comete; 2) evitar que determinadas pessoas que quebrem a 

lei sejam compreendidas da mesma forma que o monstro é, ou seja, o serial killer é um 

monstro, o político corrupto, não. Acerca dessa segunda visão, é importante salientar que essa 

percepção pode ser completamente subjetiva, cabendo à pessoa que vê enxergar o Outro como 

um monstro ou não, visto que a monstruosidade aqui é aplicada a seres humanos ao lhe tirar a 

humanidade, conforme se verá posteriormente. Consequentemente, o exemplo dado pode 

seguir o caminho oposto. Desse modo, historicamente, é perceptível a desumanização de 

determinadas classes a fim de colocá-las fora de qualquer lei natural ou social, seja na 

imagem do negro animalizado que não tem alma, da homossexualidade que ―não é normal‖ 

                                                 
24

 Próspero e Caliban são personagens que atuam respectivamente como colonizador e colonizado em A 

tempestade de Shakespeare (2002). 

25
 Apesar de serial killers serem não apenas ficcionais, a construção de sua imagem, ficcional ou não, passa por 

um processo semelhante. Caso queira aprofundar mais do que essa pesquisa, aconselho a leitura da obra Natural 

Born Celebrities de David Schmid. 
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ou qualquer outro discurso que tire do plano natural o que pretende colocar no plano do 

monstro. 

Um exemplo de como essa prática de retirar a naturalidade até do que é feito pela 

natureza para colocá-lo no plano do monstro é dado pelo próprio Foucault:  

Nós encontramos isso no discurso de Riolan, que diz que o hermafrodita é um 

monstro porque ele/ela é contra a ordem e a regra regular da natureza que dividiu a 

humanidade em dois: homem e mulher. Portanto, se alguém tem ambos os sexos, 

então ele/ela deve ser visto como um monstro. Porém, já que o (a) hermafrodita é 

um monstro, o motivo de examinar, segundo Riolan, será para determinar que roupa 

ele/ela deve usar (se deve) e com quem ele/ela pode casar.
26

 (FOUCAULT, 2003, p. 

71) 

 

Observe-se, pois, que se o ser intersexo
27

 (entendido no texto de Foucault como 

hermafrodita) adquire biologicamente o sexo masculino e feminino de forma natural, as 

possibilidades de ser tratado como não natural dependerão da condição social de ser posto no 

lugar do Outro, sendo a mesma visão posta sobre os corpos Trans que questionam o gênero no 

âmbito social e passam pelas mesmas regulações de roupa e relação, pela mesma 

patologização como visto previamente em Stone. Ou seja, para que algo seja posto no lugar 

do Outro, até o que é feito pela natureza passa por não natural. 

Ao se observar essa desnaturalização com figuras visualmente monstruosas, é possível 

compreender a monstruosidade na descrição do ser, no momento em que as características 

não-humanas aparecem, como o formato do corpo de um lobisomem ou o tamanho e a forma 

de ―montagem‖ da criatura de Frankenstein. Quando se parte para o âmbito de seres que não 

tenham a aparência discrepante do que se espera de um ser humano, a desnaturalização se dá 

de outra forma. Simpson (2000, p. 3) aponta a associação das narrativas com os mitos 

folclóricos e o serial killer, que dão meios à sociedade de projetar seus medos de monstros 

antigos em pessoas reais, tratando os humanos como se fossem demônios ou como se 

estivessem possuídos por tal. Essa demonização é o que vai fazer com que o ser-humano 

esteja quebrando as leis da natureza, como previamente citado por Foucault.  

Na literatura, essa criação ocorre da mesma forma. A primeira obra aqui abordada é 

Psycho, de Robert Bloch, que tem no seu serial killer a figura de Norman Bates, um homem 

                                                 
26

 We find this in Riolan‘s discourse where he says that the hermaphrodite is a monster because he/she is counter 

to the order and general rule of nature that has divided humankind into two: male and female. Thus, if someone 

has both sexes, then he/she must be regarded as a monster. However, since the hermaphrodite is a monster, the 

reason for performing an examination, according to Riolan, will be to determine what clothes he/she must wear 

and whether, and to whom, he/she can be married. (FOUCAULT, 2003, p. 71) 

27
 É importante salientar que os processos de ser Trans e de ser intersexo não são os mesmos, porém é um 

assunto aqui abordado por ser o exemplo dado por Foucault. Caso queira ler mais sobre isso, recomendo o site da 

Comunidade Intersexo da América do Norte: <http://www.isna.org/>. 

http://www.isna.org/
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de meia idade que divide a sua personalidade com a personalidade de sua mãe, se vestindo 

como ela para atacar suas vítimas. Apesar de a personagem possuir mais de uma 

personalidade, parecendo possuir o que se entende por Transtorno Dissociativo de Identidade 

(TDI), a obra diagnostica a personagem como ―transvestite‖, que é a equivalente ao 

atualmente conhecido como crossdresser, ou seja, pessoa de um gênero que se veste como 

sendo de outro: 

— Ele e a mãe eram muito próximos, claro, e aparentemente ela o dominava. Se 

havia algo a mais na relação deles, Dr. Steiner não sabe. Porém, ele suspeita de que 

Norman fosse uma travesti
28

 secreta tempos antes da Sr.ª Bates morrer. Você sabe o 

que é uma travesti, não?
29

 (BLOCH, 1960, p. 93) 

 

A personagem com quem Sam, locutor da citação acima, fala responde que é uma 

pessoa que se veste como alguém do ―sexo oposto‖, entretanto, Sam responde com o seguinte 

parecer: 

— Bem, da forma como Steiner explicou, é bem mais que isso. Travestis não são 

necessariamente homossexuais, mas se identificam fortemente com membros do 

sexo oposto. De certa forma, Norman queria ser como sua mãe e, de certa forma, ele 

queria que a mãe dele se tornasse uma parte sua
30

. (BLOCH, 1960, p. 93) 

 

Nota-se que a narrativa compreende a diferença entre gênero e sexualidade, ainda 

confundida em algumas pesquisas de diversos meios; entretanto, não difere a identidade, 

tendo em vista que uma pessoa Trans geralmente possui apenas uma personalidade, enquanto 

a múltipla personalidade é a característica principal da TDI
31

; tampouco compreende que 

Bates não se entende como mulher, mas como sua mãe em específico. Essa construção não se 

dá à toa. Retomando as ideias de Foucault e de Cohen, é importante que exista uma 

patologização e uma distância do que se considera um ser social regular para a construção de 

um monstro, tendo em vista que, conforme previamente citado, um ―cidadão exemplar‖ não 

poderia cometer os homicídios que Bates cometeu. 

Joel Lane, em seu ensaio publicado no livro The Man Who Collected Psychos: Critical 

Essays on Robert Bloch, faz uma trajetória sobre as narrativas escritas por Bloch ao longo de 

sua vida. Lane afirma que  
                                                 
28

 A utilização da palavra travesti foi feita por ser a tradução literal, mesmo que sua carga semântica e cultural 

seja diferente no Brasil para o que é nos EUA 

29
 ―He and his mother were very close, of course, and apparently she dominated him. Whether there was ever 

anything more to their relationship, Dr. Steiner doesn‘t know. But he does suspect that Norman was a secret 

transvestite long before Mrs. Bates died. You know what a transvestite is, don‘t you?‖ (BLOCH, 1960, p. 93) 

30
 ―Well, the way Steiner explained it, there‘s a lot more to it than that. Transvestites aren‘t necessarily 

homosexual, but they identify themselves strongly with members of the other sex. In a way, Norman wanted to 

be like his mother, and in a way he wanted his mother to become a part of himself.‖ (BLOCH, 1960, p. 93) 

31
 Para mais informações, acesse o texto da Associação Brasileira da Psiquiatria disponível em: 

<http://www.abp.org.br/rdp15/02/rdp_02_06.pdf>. Acesso em: 30 de setembro de 2017. 
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as obras de Bloch retratam a família como um micro-organismo da sociedade — 

coerciva, abusiva e controladora — e o indivíduo como um micro-organismo da 

família. [...]. Essa ideia de ―natureza humana‖ como algo dividido e instável é o que 

dá à sua ficção de horror uma margem nervosa e sua ressonância.
32

 (LANE, 2009, p. 

170) 

 

Conforme visto em linhas anteriores, é justamente nessa ideia de horror que a 

interpretação de Lane casa com a de Foucault, visto que é uma retratação instável e dividida 

da natureza humana que põe a própria em um estado de desnatureza humana ou de natureza 

desumana. É aí que reside a monstruosidade; pois, se todo ser humano for instável e dividido, 

se essas características forem realmente intrínsecas do ser humano, não haveria separação 

alguma entre o humano e o monstruoso, logo, não haveria horror. É necessário que o receptor 

da mensagem (leitor ou telespectador) não acredite nessas características como intrínsecas 

para que haja o efeito do horror. 

Lane ainda aponta uma característica importante nas obras de Bloch: o tratamento com 

identidades marginalizadas. Ao falar sobre Mother of Serpents, obra de Bloch escrita em 1936 

em que o filho haitiano mata a mãe por se incomodar com suas práticas de vodu, Lane aponta 

que ―o racismo casual nessa história não é uma característica do trabalho maduro de Block‖ 

(LANE, 2009, p. 173).  Apontar uma mulher negra, praticante de vodu como algo pejorativo, 

diferente do que Lane diz, não é uma prática isolada nas obras de Bloch. Como o próprio 

Lane aponta posteriormente ao falar sobre obras em que o serial killer tem medo de judeus e 

por isso vira nazista, ao apresentar mulheres assassinas como bêbadas e apostadoras, e o 

próprio Bates como praticante de ocultismo, as obras de Bloch misturam os medos da 

sociedade, a família e religiões alternativas.  

Não se intenciona, com o parágrafo acima, aplicar qualquer juízo de valor acerca da 

personalidade de Bloch, apenas virar um olhar sobre suas obras. Martins (2016) explica, em 

sua tese sobre figuras queer nos filmes de horror, que essas narrativas precisam mostrar 

alguma quebra da ordem vigente para gerar o efeito de horror e que isso acaba gerando 

estereótipos que perpetuam um conceito negativo sobre uma classe social, visto que este pode 

ser o único contato que as classes hegemônicas da sociedade têm com as classes 

marginalizadas. Portanto, é de fácil elaboração a construção do horror com classes 

minoritárias, uma vez que essas classes por si já quebram as expectativas de raça, gênero ou 

sexualidade das classes hegemônicas e, assim, é apenas utilizar um medo existente e elevar o 

                                                 
32

 Bloch‘s fiction portrays the family as a microcosm of society — coercive, abusive and controlling — and the 

individual as a microcosm of the family. (…0. This sense of ‗human nature‘ as something divided and unstable 

is what gives his horror fiction its nervous edge and resonance. (LANE, 2009, p. 170) 
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grau de estereótipos para gerar um efeito de horror em pessoas que zelam por um padrão 

social.  

É importante salientar que a obra supracitada foi publicada nove anos antes da 

revolução de Stonewall, que ocorreu em 28 de junho de 1969 em Nova York e foi o estopim 

não apenas do movimento social pelas lutas da população LGBTQI+, mas o início da 

publicação acadêmica na qual essa parcela da população estadunidense vocaliza as suas 

demandas e teorias. Portanto, entende-se que seja necessário conhecer a comunidade para que 

a colocação dessa classe no papel do Outro não seja estereotipada, como foi, ou, ainda, 

mesmo que esse conhecimento exista, é possível que a estereotipagem seja proposital para 

que essa comunidade se encaixe no papel do monstro. Em ambos os casos, existirá uma 

hipérbole das características dessas classes a fim de exagerar o medo pré-existente na 

sociedade. 

Seguindo vias similares, é possível verificar o mesmo papel na caracterização do serial 

killer secundário da obra Silence of the Lambs, de Thomas Harris, visto que a obra faz parte 

de uma tetralogia [Red Dragon (1981); Silence of the Lambs (1988); Hannibal (1999) e 

Hannibal Rising (2006)] que tem como serial killer protagonista o Dr. Hannibal Lecter. A 

obra, escrita no fim da década de 1980, período pós-Stonewall, encontra seu serial killer 

secundário em Buffalo Bill (BB) e o trata como um representante da quebra de gênero, mas, 

diferentemente de Psycho, a narrativa tem o cuidado de desvincular essa imagem da imagem 

de pessoas Trans. 

— [...] nós estamos falando sobre transexuais. Você disse que violência e 

comportamento destrutivo não são estatísticas relacionadas ao transexualismo. 

Verdade. Você se lembra do que dissemos sobre raiva expressa como luxúria e lúpus 

se apresentando como urticária? Billy não é transexual, Clarice, mas ele pensa que é, 

ele tenta ser. Ele tem tentado ser muitas coisas, eu creio. 
33

 (HARRIS, 2010, p. 102) 

 

Na obra, Buffalo Bill acredita ser transexual, mas não é tido como tal e isso desencadeia 

sua tendência a matar, visto que depois de receber a recusa de uma clínica que trata pessoas 

Trans, BB começa a arrancar o couro de suas vítimas para fazer uma roupa para si.  

A obra ainda faz duas elucidações importantes na tentativa de desassociar a imagem de 

BB da transexualidade. As duas elucidações ocorrem quando um dos policiais envolvidos no 

caso vai até uma clínica de assistência a transexuais para recolher as fichas de pacientes 
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 ―[...] We were talking about transsexuals. You said violence and destructive aberrant behavior are not 

statistical correlatives of transsexualism. True. Do you remember what we said about anger expressed as lust, 

and lupus presenting as hives? Billy‘s not a transsexual, Clarice, but he thinks he is, he tries to be. He‘s tried to 

be a lot of things, I expect.‖ (HARRIS, 2010, p. 102) 
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rejeitados a fim de encontrar seu suspeito. A primeira é encontrada na fala do médico que 

tenta defender a imagem da clínica: 

– Apenas mencionar Buffalo Bill ao mesmo tempo em que os problemas tratados 

aqui é ignorante, injusto e perigoso, Sr. Crawford. Isso me dá arrepios. Estamos há 

anos – e ainda não conseguimos – mostrando ao público que transexuais não são 

loucos, não são pervertidos, não são esquisitos, ou qualquer coisa do tipo... 

– Eu concordo com você. 

– Espere. A incidência de violência entre transexuais é muito menor que na 

população em geral. Essas são pessoas decentes com um problema real... Um 

problema notoriamente intransigente. Eles merecem ajuda e nós podemos dar essa 

ajuda. Eu não terei uma caça às bruxas aqui. Nós nunca violamos a confiança de 

pacientes e nunca iremos. É melhor começar daí, Sr. Crawford.
34

 (HARRIS, 2010, p. 

111) 

 

É possível compreender a patologização da população Trans através da fala acima. As 

questões previamente levantadas sobre o tratamento de pessoas Trans como doentes, 

anormais, acabam transformando o discurso sobre essa população em possuidores de corpos 

abjetos, ou seja, corpos que ainda não podem ser sujeitos, não deveriam existir. A recusa da 

personagem, que é um médico, em ajudar o policial, está justamente no plano da luta contra a 

imagem que foi construída acerca da população Trans a fim de transformar esses corpos em 

corpos que importam.  

A segunda questão importante levantada é sobre as cirurgias pelas quais a população 

Trans passa. Quando o médico decide que não o ajudará, o policial expressa a seguinte 

ameaça: 

— E se a senadora Martin, depois do funeral de sua filha, perguntar a seus colegas 

de trabalho a seguinte questão: ―Deveria a cirurgia de mudança de sexo que o doutor 

aplica aqui ser considerada uma cirurgia cosmética?‖. Talvez eles cocem a cabeça e 

decidam: ―Quer saber, a Senadora Martin está certa. Sim, nós acreditamos que isso é 

uma cirurgia cosmética‖. Então seu programa não qualificará para a assistência 

federal mais que uma clínica de rinoplastia.
35

 (HARRIS, 2010, p. 113) 

 

Apesar de ser dita em um tom ameaçador, a fala esclarece que a Cirurgia de 

Redesignação Genital (entendida na obra como mudança de sexo) não é uma cirurgia estética, 

pois a transexualidade não trata apenas de uma condição de beleza, mas de uma condição de 
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 ―To even mention Buffalo Bill in the same breath with the problems we treat here is ignorant and unfair and 

dangerous, Mr. Crawford. It makes my hair stand on end. It's taken years, we're not through yet, showing the 

public that transsexuals aren‘t crazy, they aren‘t perverts, they aren‘t queers, whatever that is‖  

―I agree with you‖ 

―Hold on. The incidence of violence among transsexuals is a lot lower than in the general population. These are 

decent people with a real problem, a famously intransigent problem. They deserve help and we can give it. I‘m 

not having a witch hunt here. We‘ve never violated a patient‘s confidence, and we never will. Better start from 

there, Mr. Crawford‖. (HARRIS, 2010, p. 111) 
35

 ―What if Senator Martin, sometime after her daughter‘s funeral, asked the fellows over at Eligibility this 

question: Should the sex-change operations you perform here be considered cosmetic surgery? Maybe they‘ll 

scratch their heads and decide, ‗Why, you know, Senator Martin‘s right. Yes. We think it‘s cosmetic surgery,‘ 

then this program won‘t qualify for federal assistance any more than a nose-job clinic.‖ (HARRIS, 2010, p. 113) 
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saúde, entrando no mesmo tipo de tratamento que a retirada do apêndice ou uma cirurgia 

cardiovascular. Em suma, a obra, apesar de cogitar a possibilidade de uma personagem 

transexual como serial killer, desassocia as duas imagens e coloca a personalidade Trans em 

um lugar humanizador que explica a sua situação e elucida questões que podem ser 

desconhecidas para o público-alvo da obra. 

As críticas feitas à tetralogia de Harris na qual o Dr. Hannibal aparece, assim como 

algumas críticas feitas a Psycho, apontam a similaridade que as narrativas de serial killer têm 

com relação às narrativas folclóricas e aos contos de fadas. Schechter, em seu artigo 

publicado em 1994, chega a recontar a história de Silence of the Lambs como se fosse um 

conto de fadas.  Essa semelhança se dá na utilização de arquétipos ficcionais para abordar 

temas que amedrontam a sociedade não-ficcional, pois da mesma forma que os contos de 

fadas, as fábulas e os contos folclóricos possuem uma ―moral da história‖ a fim de ensinar 

algo a seus ouvintes, geralmente crianças, as narrativas de serial killer terão uma mensagem 

moralizante para os adultos daquela sociedade afligida por alguma quebra de padrão a fim de 

que se conserve a ordem vigente. 

De acordo com Schechter (1994), Buffalo Bill representa uma metáfora ao grande 

crescimento de cirurgias plásticas tão recentes à época. Ter uma personagem que é tão ligada 

à sua estética ao ponto de arrancar a pele de pessoas vivas para usar em si como uma roupa, 

para o autor, demonstra a mesma obsessão por alcançar um padrão de beleza que as pessoas 

plastificadas têm, com a diferença apenas no meio de se conseguir isso. Essa busca pelo 

padrão contrasta com a investigadora protagonista, Clarice Starling, que não se importa com 

os aparatos de beleza, querendo apenas ser reconhecida pelo seu intelecto.    

Buffalo Bill e Norman Bates combinam em uma construção pejorativa de uma classe já 

marginalizada na sociedade. Essa diminuição da classe está não apenas por ser um serial 

killer a única ideia que se tem da comunidade Trans, mas por estar em conjunto com a 

patologização da mesma. Lüthi (2016) aponta para como a imagem das pessoas Trans é 

associada à loucura a fim de mostrar essas pessoas como neuróticas, loucas, temíveis e 

anormais.  A crítica vai concordar com a tese de Stone previamente citada acerca da 

patologização das pessoas Trans, com o diferencial da aplicação para narrativas de filmes. 

Lüthi ainda aponta o peso que essas construções tiveram no imaginário social, uma vez que a 

leitura dessas imagens entra na memória coletiva como referência histórica da sociedade e, 

assim, acaba por colocar as pessoas Trans no lugar do Outro, já que é o mesmo lugar ocupado 

por suas representações ficcionais. 
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Na contemporaneidade, devido ao avanço de discussões sobre identidades de gênero no 

âmbito mundial, visto, por exemplo, que a comissão de direitos humanos de Nova Iorque 

reconheceu em 2016 trinta e um gêneros diferentes
36

 e campanhas da Organização das Nações 

Unidas (ONU) lançaram em 2017 uma cartilha explicando identidades de gênero e ―o que é 

ser transgênero‖
37

, a construção de personagens Trans em posição de poder tem se tornado 

uma realidade mais recorrente.  

A culminância desses debates, em contraste com as abordagens nas obras anteriores, 

pode ser refletida na publicação da obra Transcendent: The Year’s Best Transgender 

Speculative Fiction (2016), organizada por K. M. Szpara, uma antologia que reúne dezesseis 

contos escritos por pessoas Trans e que contam o que é ser Trans ou que apenas envolvem a 

temática com suas personagens. A antologia, que ganhou uma sequência editada por Bogi 

Takacs em 2017, contém diversas formas de manifestação de corporalidades e de construção 

da identidade Trans, como female-to-male (FTM), male-to-female (MTF
38

), two spirits e não-

binário, entre outras manifestações específicas.  

Segundo Szpara, a antologia é importante por representar parte da população que apenas 

se via através das lentes de pessoas cisgênero (não Trans). Com o intuito de manter a 

fidelidade aos sentimentos expressos pelo editor ao organizar o livro, sua fala introdutória 

será reproduzida: 

Nós ainda enxergamos através de uma lente que pessoas cisgênero nunca 

entenderão. [...] 

Eu experimentei uma maravilhosa sensação lendo as submissões: a de que em cada 

história que eu lia havia uma personagem ou o tema transgênero. Nós raramente nos 

vemos manifestados na ficção especulativa e, quando vemos, é quase sempre na 

apropriação de autores cisgêneros. Eu larguei muitos livros por causa da frustração 

pela falta de personagens queer, mas isso não aconteceu com Transcendent. 

Enquanto lia cada história, eu experimentava o deleite de ver a mim ou minha 

experiência refletida através da ficção especulativa. Eu espero que, se você for Trans 

e ler isso, você sinta o mesmo. Veja você, veja seus amigos, veja sua comunidade e 

sua família improvisada. Essas histórias nos imortalizam. Espero que gostem delas.
39

 

(SZPARA, 2016, p. 6) 
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 A informação pode ser acessada no site do governo de Nova Iorque com o link: 

<https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/publications/GenderID_Card2015.pdf>. Acesso em: 14 de 

novembro de 2017. 

37
 A matéria da ONU e a cartilha podem ser encontradas em <https://nacoesunidas.org/voce-sabe-o-que-e-

identidade-de-genero/>. Acesso em 14 de novembro de 2017. 

38
 Ver Glossário na página 147. 

39
 We still see through a lens that cisgender people can never understand; [...] I experienced a wonderful 

sensation while reading submissions: that every story I read would have a transgender character or theme in it. 

We rarely see ourselves manifested in speculative fiction, and when we do it is all too often in an appropriative 

manner by cisgender authors. I‘ve put down many books because of a frustrating lack of queer characters. But 

that didn‘t happen with Transcendent. As I read every story, I experienced the delight of seeing myself or my 

experience reflected through speculative fiction. 
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O organizador do livro expressa, na sua fala introdutória, o ponto de vista previamente 

apresentado que se assemelha à ideia que Conceição Evaristo tem da literatura afro-brasileira. 

É de suma importância que os debates acerca da construção de personagens Trans avancem ao 

ponto de que esta população não seja mais colocada apenas como o Outro, assim como 

também é importante que seja dada a devida atenção às produções de pessoas Trans enquanto 

sujeitos de sua própria construção identitária. Com isso, este texto não pretende afirmar que 1) 

somente pessoas Trans consigam construir positivamente personagens Trans; 2) que 

personagens Trans não possam assumir papel de vilania nas narrativas de forma geral. 

Entretanto, a importância de uma construção narrativa dando papéis de protagonismo e 

heroísmo, assim como o entendimento de pessoas Trans como produtores de conhecimento e 

de arte faz-se urgente para que se compreenda essa população no lugar do Eu e não só como 

Outro, assim como se utilize a literatura para se debater o papel da cisgeneridade como 

―normal e hegemônico‖, e a ―brutalidade e o cinismo cissexista‖ (VERGUEIRO, 2015, p. 48).  

Essas personagens e narrativas que tanto alegraram Szpara são entendidas nesta 

pesquisa como heróis a partir da ideia de protagonismo que contrasta a imagem de monstro 

até então construída. Para Campbell (1995), o herói é o ser que traz para o seu lugar uma 

transformação, traz algo novo, é a pessoa que ―conseguiu vencer suas limitações históricas 

pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, humanas‖ (CAMPBELL, 1995, p. 

10-11).  As limitações históricas e pessoais, aqui, se aplicam à marginalidade na qual a 

população Trans foi inserida tanto no âmbito social como no âmbito literário, e conseguir sair 

de um lugar de objeto para um lugar de produção intelectual, artística e cultural é o que põe 

essas narrativas e essas personagens em posição heroica. A transformação de narrativas sobre 

a população Trans não apenas deve acompanhar a evolução dos debates de gênero, mas 

também deve ajudar a moldar esses debates a fim de reconstruir a história pela perspectiva de 

Caliban e não mais ocupar o lugar de Outro com relação a Próspero. 

A fim de dar um toque mais ―super‖ à ideia de herói aqui abordada, se utilizará a 

construção da série de HQ chamada Alters, escrita por Paul Jenkins e desenhada por Leila 

Leiz. A HQ trata de heróis mutantes com superpoderes variados conhecidos como Alters que 

se escondem por terem medo de um Alter chamado Matter Man, conhecido como o mais 

poderoso dentre eles por começar a caçar mutantes para seu time, causando acidentes e 

acabando com a aceitação pública dos mutantes em geral. Funcionando como a introdução da 

                                                                                                                                                         
I hope that if you are trans and reading this, that you experience the same. See yourself, see your friends. See 

your community and your makeshift family. These stories immortalize us; I hope you enjoy them. (SZPARA, 

2016, p. 6) 
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série que até o presente período deste texto conta com oito revistas, a edição #1 da série, que 

será analisada aqui, tenta mostrar os vários ambientes em que a personagem protagonista 

passa: sua casa, uma cafeteria, o centro da cidade, o centro de encontro dos Alters e os 

possíveis lugares onde possa estar o Matter Man. Algo importante de notificar é que a área 

artística da obra parece bastante preocupada com a diversidade, notável na multiplicidade de 

etnias, gêneros, formação de corpos (seja gordo, magro, alto, baixo ou possuidor de alguma 

deficiência), geração e outras formações marginalizadas socialmente. 

A história começa com uma heroína-protagonista se apresentando, apresentando a 

história dos Alters e o que houve com Matter Man. Este começa a procurar por ela ao 

descobrir que ela é a mais poderosa Alter e a história se desenvolve a partir daí. O mais 

importante para esta pesquisa é que essa heroína, chamada Chalisse, é uma personagem 

Trans, que descobre seus superpoderes ao mesmo tempo em que se entende como uma pessoa 

Trans. 

 
Figura 7 - Chalisse /Charles em Alters

40
 

Chalisse é conhecida em casa como Charles, o filho do meio de três, que pertence a uma 

família conservadora e está descobrindo a sua transgenerização. Chalisse vai narrando ao 

longo da história, conforme se pode ver no quadro acima, como é ser Trans, como é ser uma 

Alter e como é pertencer a uma família tentando conciliar todas essas identidades. Em suma, 

Chalisse é um bom ponto de chegada ao trânsito que fizemos entre personagens Trans que 

partiram da monstruosidade e do lugar do Outro para uma narradora-protagonista super-

heroína. 

Tanto a obra Alters quanto a obra Transcendent: The Year's Best Transgender 

Speculative Fiction possuem um papel fundamental para compreendermos o que o título deste 

artigo chama de literatura Trans. Ambas as obras exercem o papel do que Coutinho chama de 
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 JENKINS; LEIZ. Alters #1, p. 13. ―Todos estão presos em uma intersecção, exceto eu. Eu estou vivento três 

vidas. Estou presa em três intersecções. Eu sou uma Alter, sou transgênero e sou o irmão do meio de três‖. 
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questionamento ao cânone, visto que esse questionamento põe ―em xeque um sistema de 

valores instituído por grupos detentores de poder, que legitimaram decisões particulares com 

um discurso globalizante‖ (COUTINHO, 1996, p. 70). A obra de Bloch e a obra de Harris 

aqui analisadas são consideradas cânones não apenas no âmbito da literatura de serial killer, 

mas também as suas adaptações cinematográficas são bastante importantes para o campo de 

estudo. Mesmo sem citá-las, as outras duas obras aqui vistas questionam o modelo de 

representar pessoas Trans que foi fossilizado no cânone literário até os estudos culturais 

darem voz a essa classe que já lutava por seus direitos civis, mesmo sem ter uma 

representação positiva nas mídias artísticas.   

Considerando as prévias discussões, acredita-se que a representação positiva da 

população Trans deva ocorrer nos mais diversos meios sociais, políticos, artísticos e que essa 

população consiga se fortalecer a fim de ocupar diversos cargos de poder tanto na sociedade 

de forma geral quanto na construção de personagens fictícios. Este texto carrega em si não 

apenas o cunho político da pesquisa de estudos culturais que é ―assumido conscientemente, 

como inclusive enfatizado, e [dele] surge uma necessidade imperativa de revisão dos cânones 

literários‖ (COUTINHO, 1996, p. 70), como também é o fio condutor de uma esperança de 

que uma análise literária que encontre modelos pejorativos de grupos sociais não seja mais 

uma ação necessária com as narrativas futuras. Por fim, é importante que o modelo de 

representação de identidades sociais não apenas faça a revisão dos cânones, mas que se 

questione o que é um cânone para compreender o motivo de determinadas obras artísticas e de 

determinadas representações serem tidas como universais enquanto outras são tidas como 

específicas.  

A narrativa detetivesca - Investigar o outro é investigar a si 

Muitos aspectos cercam a ideia da narrativa detetivesca. Poderíamos citar aqui as 

construções históricas que participaram de sua formação, como os romances de sensação ou 

os romances de Newgate (PORTILHO, 2009), da mesma forma que narrativas importantes 

poderiam ser analisadas, como as peripécias de Sherlock Holmes, ou as mundialmente 

conhecidas criações de Agatha Christie. Entretanto, não se pretende neste ponto da pesquisa 

fazer um levantamento histórico sobre a literatura de crime em geral
41

, mas sim levantar 
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 Para uma leitura sobre não apenas a constituição histórica da literatura de crime, mas também sobre uma 

compreensão clara e análises interessantes de obras detetivescas, aconselho a leitura da tese de doutorado de 

Carla Portilho, de título: Detetives ex-cêntricos: um estudo do romance policial produzido nas margens. 

Disponível em: <http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/23/TDE-2009-09-30T110834Z-

2228/Publico/TeseDOU_%20CarlaPortilho.pdf>. Acesso em 18/11/2017. 
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algumas considerações importantes sobre a narrativa detetivesca, assim como alguns modelos 

de detetives com os quais podemos nos encontrar em linhas futuras. 

O primeiro modelo a ser apontado é o detetive cartesiano. Considerado o pai da 

literatura detetivesca, Edgar Allan Poe cria em ―The Murders in the Rue Morgue‖ a narrativa 

considerada precursora das narrativas de mistério e detetivescas (SCAGGS, 2005, p. 33). O 

Chevalier Auguste Dupin, detetive criado por Poe, segue um modelo de investigação baseado 

na solução de enigmas, na lógica e na atenção às pistas encontradas e, assim, acaba 

convidando o leitor a tentar encaixar as peças do ―quebra-cabeça‖ que o investigador 

encontra, como demonstra Martin A. Kayman: 

A insistência de que a história está lidando com fatos também constitui, em um 

sentido narrativo, a estrutura fundamental para o mais clássico gênero de detetives 

que resolvem quebra-cabeças, no sentido de que o teste que a própria história 

estabelece é que aquilo que o detetive conta eventualmente corresponde aos ―fatos‖ 

fragmentados que o narrador dispõe objetivamente na nossa frente como matéria 

bruta do mundo. 
42

 (KAYMAN, 2003, p. 42) 

 

O modelo puzzle-solving de investigação continua sendo usado nos anos seguintes por 

detetives como Sherlock Holmes, de Arthur C. Doyle, que inclusive chega a citar Dupin como 

se fosse uma figura histórica real (KAYMAN, 2003, p. 42), e também por personagens da Era 

de Ouro, como Hercule Poirot e Miss Marple, de Agatha Christie. John Scaggs (2005), ao 

abordar esses detetives, afirma que: 

A ênfase no método é evidente, já em Poe, que é em grande parte responsável por 

criar o padrão do ―detetive gênio‖ tomado em empréstimo por Doyle na criação de 

Sherlock Holmes. A figura do detetive gênio, que é invariavelmente representado 

como uma máquina de raciocinar e observar, é geralmente acompanhada por um 

amigo e colega que, além de oferecer um contraste para a genialidade do detetive, é 

o narrador da história.
43

 (SCAGGS, 2005, p. 39) 

 

Além de ser uma ―máquina de pensar‖, ter um amigo que talvez não seja tão inteligente 

para que haja um contraste, e de observar e pensar através da lógica e dos fatos, outra 

característica importante do detetive cartesiano é o trabalho amador que faz. Amador, nesse 

contexto, não significa que o trabalho é precário ou relapso, mas não é feito de forma 

profissional, sendo o investigador um curioso que procura pistas mais por hobby do que por 

                                                 
42

 The insistence that the story is dealing with facts also constitutes, in a narratological sense, the fundamental 

structure of the more classic puzzle solving ―detective‖ genre, in that the test the story sets itself is that the tale 

the detective eventually tells does correspond to the fragmentary ―facts‖ which the narrator has displayed 

objectively before us as the brute material of the world. (KAYMAN, 2003, p. 42) 

43
 The emphasis on method is evident as early as Poe, who is largely responsible for creating the template of the 

―Genius Detective‖ borrowed by Doyle in the creation of Sherlock Holmes. This figure of the genius detective, 

who is invariably depicted as a reasoning and observing machine, is often accompanied by a friend and 

colleague who, in addition to being the foil for the detective‘s genius, is also the narrator of the stories. 

(SCAGGS, 2005, p. 39) 



44 

 

profissão (SCAGGS, 2005, p. 40). Este modelo de detetive muito provavelmente não fará 

parte do corpo policial e nem trabalhará como detetive particular.  

Apesar de as narrativas de crime terem nascido de forma marginal, conforme aponta 

Carla Portilho (2009, p. 56), algumas narrativas contendo detetives cartesianos, como 

Holmes, de Doyle, ou Father Brown, de G. K. Chesterton, aparentam ajudar no retorno ou na 

manutenção de um status quo, da valorização de uma norma que, em nossa sociedade ―se 

estabelece, historicamente, [e] remete ao homem branco, heterossexual, de classe média 

urbana e cristão‖ (LOURO, 2000, p. 9), o qual também é cis
44

 e se estagna como o padrão que 

não precisa ser nomeado. Essas personagens ―(...) alcançam o correto equilíbrio de elementos 

que providenciam ao homem de classe média uma leitura relaxante que o lisonjeia ao lhe 

proporcionar uma aventura intelectual, enquanto alivia suas ansiedades sobre o mundo 

moderno‖
45

 (KAYMAN, 2003, p. 48). Essa construção abriu a necessidade de uma escrita 

feminina sobre o tema
46

, onde mulheres são detetives e não mais as vítimas indefesas, assim 

como, posteriormente, outros modelos de ficção detetivesca. 

Um desses modelos posteriores é o detetive hardboiled. Diferente do detetive cartesiano 

em muitos aspectos, o detetive hardboiled é conhecido por ter  

(...) pouca ou nenhuma análise de pistas e associação dedutiva analítica. Antes, a 

investigação do detetive hardboiled envolve perguntas diretas e movimento de um 

lugar para outro, paralelo ao rastreio de uma presa que é característico do romance 

de fronteira e de velho oeste
47

 (SCAGGS, 2005, p. 59). 

 

Ou seja, o modelo de solucionar quebra-cabeças do detetive cartesiano é descartado por esse 

movimento, que preza a ação e uma linguagem mais coloquial, que lembra as ruas e os 

movimentos urbanos, favorecendo o impacto emocional e a violência (GRELLA, 1988, p. 

104). 

De acordo com Portilho (2009, p. 70), é comum que o detetive se misture a criminosos, 

mostrando a linha tênue entre o mundo da lei e o mundo do crime, não sendo mais esse 

detetive acometido de uma moral que possa ser associada ao que a classe dominante, antes 
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 Termo abreviado de cisgênero, entendido por Jesus (2015) como aqueles que ‖têm em comum a auto-

identificação de seu gênero com o que lhes foi atribuído ao nascimento‖ (p. 24) 

45
 ―achieved the right balance of elements to provide the male middle-classes with relaxing reading which 

flattered them by providing an intellectual adventure, while assuaging their anxieties about the modern world.‖ 
(KAYMAN, 2003, p. 48) 

46
 A tese da professora Carla Portilho (2009), previamente citada como referência histórica da literatura de crime, 

também é uma leitura interessante (e importante) no que tange a literatura detetivesca feminina. 

47
 (...) little or no analysis of clues and associated analytic deduction. Rather, the hard-boiled detective‘s 

investigations, involving direct questioning and movement from place to place, parallel the sort of tracking down 

of a quarry that is characteristic of frontier romance and the Western. (SCAGGS, 2005, p. 59) 
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agraciada pelo detetive cartesiano, queira se comparar. Essa associação com os foras da lei 

não é de surpreender a quem conheça este tipo de detetive, visto que este sempre ―acha a 

polícia incompetente, bruta ou corrupta‖ (GRELLA, 1988, p. 106) e acredita mais em seu 

instinto de justiça que em corporações de segurança pública. 

A solidão do detetive hardboiled é outra grande característica que o distingue do 

cartesiano, visto que este geralmente tem um amigo que se faz de contraponto. O hardboiled, 

também conhecido como private investigator (investigador particular), pela sigla PI, ou pelo 

nome private eye, remetendo a palavra eye (olho) ao som da letra I da sigla PI (lê-se pi-ai), é 

considerado um olho particular que observa os casos para os quais foi contratado, e, devido a 

sua descrença na polícia e, em alguns casos, na sociedade, esse detetive sugere, como aponta 

Dennis Porter, ―entre outras coisas, um ‗olho‘ solitário, (...) como o patrulheiro da fronteira ou 

o caubói, um ‗olho‘ que não confia em ninguém, um ‗olho‘ que é licenciado para olhar [ou 

procurar], e até, por extrapolação, um olho para se contratar.‖
48

 (PORTER, 2003, p. 59).  

Como perceptível no nome private investigator, o detetive durão já não investiga mais 

por hobby ou por curiosidade, se tornando um investigador particular que trabalha como seu 

próprio chefe, ainda que outrora tenha sido policial ou tenha trabalhado em uma agência. 

Assim, o PI se torna uma imagem mais próxima da realidade, não possuindo uma inteligência 

extraordinária ou sendo uma máquina de pensar, se permitindo cometer erros de investigação 

e de julgamento. Ele se torna a figura do ―copo na mão‖, onde, na maioria das vezes, se 

encontra uma bebida alcoólica, que o ajuda a cometer erros e a clarear as ideias para acertos.  

O surgimento do detetive hardboiled abriu caminho para que outros modelos de 

detetives surgissem posteriormente, modelos estes hoje conhecidos pelos nomes de detetive 

metafísico e detetive ontológico. O detetive metafísico, segundo Michael Holquist (1971), 

rompe com o modelo vigente de investigação, visto que, assim como no modelo hardboiled, 

tanto o detetive quanto a vítima são mais humanos e não mais apenas uma desculpa para que 

o detetive ponha em prática o seu conhecimento lógico.  

Outra característica do detetive metafísico é que o crime a ser investigado já não é mais 

o centro das ideias, pois o detetive começa a tentar investigar a si, a sua própria existência ―e 

sua inabilidade ao interpretar o mistério proposto representa a sua tentativa frustrada de 

compreender o mundo‖ (CARDOSO & PORTILHO, 2017, p. 113). Assim, o crime cometido 
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 ―A private eye suggests among other things: a solitary eye, (...) like the frontier scout‘s or the cowboy‘s; an 

eye that trusts no other; an eye that‘s licensed to look; and even, by extrapolation, an eye for hire‖.  (PORTER, 

2003, p. 59) 
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aparenta estar meio a escanteio, enquanto as questões reflexivas do detetive protagonizam sua 

investigação.  

Este modelo de olhar o crime muda o ângulo narrativo se comparado com o modelo 

cartesiano, já não sendo mais o mistério da morte que precisa ser resolvido, mas o mistério da 

vida (HOLQUIST, 1971, p. 155), de seus desdobramentos e suas incertezas, que combinarão 

com as incertezas que o detetive metafísico encontrará ao longo de sua investigação. Uma vez 

que o crime em si já não é mais o foco do detetive, ele pode acabar ficando sem solução, e o 

foco permanecer na forma como o detetive compreende a si e a seu pertencimento no mundo.  

O detetive ontológico, por sua vez, busca compreender em sua investigação não apenas 

a si ou a sua identidade, mas o mundo que o cerca. Elana Gomel (1995) aponta para o 

surgimento desta modalidade no início dos anos 1980, ligada a obras utópicas e pós-

apocalípticas. Diferente do detetive metafísico, este se assemelha mais ao detetive clássico 

(cartesiano), numa tentativa "onde o enigma de um crime (geralmente um homicídio) 

funciona como a temática e o foco estrutural do texto e a história segue o processo do 

culpado‖
49

 (GOMEL, 1995, p. 345); assim sendo, o detetive ontológico investiga o seu mundo 

da mesma forma que o detetive cartesiano investiga os casos das vítimas.  

A diferença principal entre o detetive ontológico e o detetive clássico está na pergunta a 

ser respondida, pois, segundo Elana Gomel (1995), enquanto o cartesiano busca responder a 

―quem fez isso?‖, o ontológico buscará a resposta para ―o que é isso?‖, logo, por mais que o 

modelo de investigação seja similar, o alvo almejado é completamente diferente, uma vez que 

esse detetive ―precisa estender essa busca de compreensão ao mundo em que vive, de modo a 

tentar descobrir em que circunstâncias e a quem um assassino seria útil‖ (CARDOSO & 

PORTILHO, 2017, p. 114). 

Para Gomel, entretanto, esse mundo é bem material / estrutural. Quando a autora 

argumenta que o detetive ontológico investiga o mundo em que vive, ela realmente fala do 

mundo enquanto estrutura física, conforme se pode ver a seguir: 

O enredo da história de detetive é gerado em torno do clímax da prisão do 

criminoso. Com a identidade criminal revelada, a ação é finalizada por um tipo de 

apocalipse hermenêutico. Da mesma forma, na história de detetive ontológico, um 

apocalipse real dá fim à ameaça imprevisível da narrativa da história, gerada pelo 

segredo de sua própria irracionalidade.
50 

(GOMEL, 1995, p. 352) 
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 (...) in which the enigma of a crime (generally a murder) functions as the thematic and structural focus of the 

text and the plot follows the process of the culprit. (GOMEL, 1995, p. 345) 

50
 ―The plot of the detective story is geared towards the climax of the criminal's apprehension. Once the 

criminal's identity is revealed, the action is terminated by a sort of hermeneutical apocalypse. Similarly, the real 

apocalypse in the ontological detective story puts an end to the frighteningly unpredictable narrative of history, 

generated by the secret of its own seeming irrationality. (GOMEL, 1995, p. 352). 
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A necessidade de um apocalipse para restaurar a ordem previamente estabelecida 

demonstra como o mundo do qual ela fala é um terreno, um território. Investigar o seu mundo, 

neste caso, parte não da descoberta de instituições humanas e sociais, mas de um criminoso 

que, ao cometer um delito, acaba por expor o funcionamento deste mundo utópico / pós-

apocalíptico.  

Ao ler determinadas obras, sendo uma delas componente do corpus desta pesquisa, foi 

possível notar que outro modelo de detetive surgia, visto que este não se encaixava em 

nenhuma das quatro descrições presentes acima; portanto, arrisco-me aqui a propor um olhar 

sobre esse detetive que será chamado de sociológico. Para apontar tais características, 

olharemos para o funcionamento da obra e, a seguir, faremos considerações que elucidem 

suas especificidades. 

Para ilustrar neste momento da pesquisa como funciona o detetive sociológico, 

usaremos a obra Normal, de Roberto López-Herrero (2017) (doravante nomeado NOR 

seguido de página). O título do romance pode ser considerado aquilo que dá o pontapé inicial 

na observação social, ao se considerar o valor subjetivo da ideia de normalidade, já que, nas 

palavras de Mortícia Addams
51

, ―o normal é uma ilusão (...). O que é normal para a aranha é 

uma calamidade para a mosca‖. A obra, assim como indica o seu título, explora a ideia do que 

se tem por normalidade, sendo esta a mesma entendida por Guacira Lopes Louro (2000) 

conforme citado em linhas anteriores.  

A primeira fala do livro é expressa pelo policial Félix Fortea, o narrador protagonista da 

história, reclamando justamente da utilização da palavra normal e do seu valor: ―Era... 

Normal. Não sei como defini-lo melhor. Era a sexta vez no dia que me davam a mesma 

resposta. Impossível! Sete testemunhas o haviam visto matar uma mulher em público, em 

pleno centro de Madri, e a resposta de como era o assassino era a mesma: normal‖ (NOR, p. 

11). Aparentemente, o assassino possui uma aparência que foi tão compreendida como 

normal, que nenhuma das sete testemunhas conseguiu dar alguma característica relevante 

sobre o homem. 

A fim de explorar o conceito de normal através do assassino, a obra levanta 

contrapontos do que seria socialmente tido como o diferente, como o protagonista namorar 
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 ―Normal is an illusion, darling. What's normal for the spider is a calamity for the fly.‖ Personagem da obra 

The Addams Family. Apesar de A Família Addams ter sido criada por Charles Addams, a citação é de uma 

adaptação musical para o teatro escrita por Rick Elice & Andrew Lippa. ELICE, R.; LIPPA, A. The Addams 

Family. Disponível em: http://www.academia.edu/11162587/The_Addams_Family_The_Musical_Script_. 

Acesso em: 01/12/2017. Ato I, cena III. p. 24. 

http://www.academia.edu/11162587/The_Addams_Family_The_Musical_Script_
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uma colega de trabalho bem mais nova; outro policial chamado Pablo ser gay; uma das 

vítimas ter um filho autista; entre outras situações que vão questionar o que é normalidade, 

comparando um serial killer que se encaixa perfeitamente no que a sociedade entende como 

hegemônico com pessoas que são tidas como o Outro e que possuem a ficha criminal limpa. 

A obra quebra a expectativa de uma investigação cartesiana pela parte do leitor quando, 

ainda no primeiro capítulo, a narrativa em primeira pessoa é interrompida por uma narrativa 

em terceira pessoa que mostra o assassino limpando a cena do crime e dando o seu nome na 

primeira frase. Conforme expressado anteriormente, a narrativa de detetive sociológico não 

está preocupada com quem cometeu o crime ou como este foi cometido, mas como a 

sociedade lida com esse crime ou com suas aplicações. Neste caso, com a ideia de 

normalidade.  

Através da ideia supracitada, a obra investiga os motivos de umas características 

humanas serem consideradas normais em detrimento de outras que serão, consequentemente, 

anormais, e isso pode ser visto em alguns momentos da obra. O primeiro é quando um homem 

é assassinado e começam a pesquisar sobre o ex da então viúva, e Lara, psicóloga da 

delegacia / namorada do protagonista, o descreve como ―Normal. Quero dizer... Tinha 

rastafári e parece um músico de rua, mas é muito educado e se pode ver que o garoto o adora. 

–Suponho que notou minha cara quando disse ‗normal‘‖ (NOR, p. 22), descrição que 

confronta a ideia de normal do policial Fortea, que, ao ver uma foto do assassino pela câmera 

do banco, o descreve como 

(...) um tipo comum, vulgar. Muito comum. Cabelo nem comprido nem curto com 

um penteado normal, ligeiras entradas e pode ser que seja castanho... Estatura 

média, acima do 1,75m... Calças escuras e gabardine clara. Não era possível ver bem 

o rosto, uma pena, porque as orelhas são como digitais, e me serviriam se fossem 

visíveis, mas tem que se jogar com as cartas da mão. "Muito bem, senhor normal. Já 

comecei a por um rosto em você", disse-me. (NOR, p. 27) 

 

A obra aborda outras questões além da ideia de normalidade. O protagonista pondera 

sobre o amor, a ―natureza humana‖, papéis de gênero (o que é masculino e o que é feminino), 

modelos sexuais (casais gays, bissexuais, heterossexuais que participam de swings, etc.), 

modelos de amizade, e até se compara com os Estados Unidos ao descobrir que tem um serial 

killer na área.  

A primeira característica do detetive sociológico, assim, é a do propósito. De forma 

similar ao caso do ontológico e do metafísico, o crime investigado não é mais o centro das 

atenções na narrativa; entretanto, o detetive sociológico não investiga a si, ou ao seu mundo, 

mas às instituições sociais que o cercam. Neste caso, a pergunta a ser respondida por esse 

detetive deixa de ser ―o que é isso?‖ para ser ―por que isso funciona dessa forma?‖ ou, em 
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outros momentos, ―por que isso é assim?‖. Assim, o detetive sociológico não investigará 

como as coisas funcionam, pois muito provavelmente ele já sabe, mas vai expor esse 

funcionamento, o que, em comparação com os crimes, leva o leitor (e às vezes o próprio 

detetive) a questionar o motivo de questões sociais estabelecidas. 

Partindo dessa premissa, o crime real (desaparecimento, homicídio, etc.) servirá como 

uma provocação, um ponto de partida, não para exibir seus talentos multifacetados conforme 

faria o detetive cartesiano, mas para investigar as tensões, hipocrisias e incoerências no 

funcionamento do corpo social, sendo esse detetive um investigador de crime e um médico 

perito da sociedade. Os detetives sociológicos, ao levantar determinadas questões sobre a 

formação social, podem trazer para si e para o leitor mais perguntas do que respostas, já que a 

obra não precisa cumprir o papel de manual do viver bem, papel mais encontrado em utopias 

que em narrativas de detetives sociológicos.  

A obra, também, demonstra mais uma característica no detetive sociológico. Mesmo 

com o serial killer preso e os mistérios resolvidos, a obra não demonstra retorno a uma ordem 

pré-estabelecida, pois Manu, parceiro de Félix, morre como vítima do SK; Félix recebe um 

parecer psicológico e larga a polícia e, no epílogo, o SK foge da prisão e surge uma nova onda 

de homicídios: 

Dois dias mais tarde, em Barcelona, perto da Sagrada Família, o popular cantor 

Ramón Espí, que tinha protagonizado um escândalo ao se embebedar em um voo 

algumas semanas atrás, era assassinado em plena luz do dia pelo que nove 

testemunhas definiram como "uma mulher normal" (NOR, p. 109) 

 

Assim, o detetive sociológico não dá um direcionamento sobre como mudar o imaginário 

social a respeito da normalidade, nem mesmo restaura em si uma ordem anterior, apenas 

segue buscando compreender como o corpo social funciona e quais artifícios podem ser 

utilizados para que sua individualidade se encaixe na sociedade (ou vice-versa). 

Com isso, observamos que a segunda característica do detetive sociológico é a ordem. 

Algumas críticas sobre narrativas detetivescas as ―acusam‖ de usar a estrutura da consolação 

de Umberto Eco (1991, p. 75), na qual as narrativas reiteram o esperado a fim de que tudo 

volte a ser como antes, ou seja, para que a ordem seja restabelecida. Outras críticas seguem a 

linha de pensamento de Nicola Nixon, (1998, p. 228), na qual algumas estruturas não 

conseguem oferecer nem uma partícula de consolação, uma vez que se uma personagem 

morre, mesmo que o crime seja resolvido, nada volta a ser como antes pois aquela 

personagem não mais estará lá. A ordem do detetive sociológico não se baseia em nenhuma 

das duas, pois a intenção é mostrar como a sociedade age para com um grupo e a prisão de um 

criminoso não muda uma sociedade inteira. Assim, diferentemente dos outros detetives, a 
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história do detetive sociológico não acaba com a prisão do criminoso, pois a sociedade não 

mudou. O crime pode ter sido resolvido, os pontos de vista das personagens podem ter sido 

alterados, mas as tensões da sociedade continuam a existir, não sendo função desse detetive 

estabelecer uma previsão ou um projeto de mudança.  

A terceira característica do detetive sociológico é a metáfora. Ao ponderar sobre as 

narrativas detetivescas, Gilbert (1967) as caracteriza como metáforas para suas respectivas 

épocas. De acordo com o autor, ―seria certamente estranho se o detetive, tão onipresente na 

nossa literatura desde a sua primeira aparição lá no meio do século XIX, não tivesse 

absolutamente nada para nos dizer sobre a civilização‖ (GILBERT, 1967, p. 256)
52

. Com essa 

perspectiva, o ensaio segue comparando detetives como Sherlock e Dupin, da mesma forma 

que faz com os escritos de Freud, à suas respectivas épocas. É relevante apontar que Gilbert 

aborda questões por uma ótica bastante diferente desta pesquisa, como incluir Édipo e Hamlet 

na categoria de personagens detetives ou analisar as pesquisas freudianas da mesma forma 

que se analisa Poirot. Entretanto, a ideia de detetive como uma metáfora de sua época é 

extremamente relevante para o detetive sociológico. 

O autor aponta a discrepância entre um Sherlock Holmes inicial, com muita fé na 

ciência e na intelectualidade, e a última aparição da personagem, quando esta questiona o 

motivo de tanta miséria, problema que a racionalidade está longe de resolver. A diferença 

temporal entre os ideais da personagem figura o período pós-industrial, quando se acreditava 

que a racionalidade era a solução de todos os problemas, enquanto a última aparição ocorre no 

período da I Guerra Mundial, quando o mundo presenciou homicídios em massa que 

devastaram países. A personalidade de Holmes muda de acordo com os acontecimentos a sua 

volta. Da mesma forma, poderemos olhar para o surgimento do detetive ontológico e, 

conforme previamente debatido, o contexto de obras utópicas e pós-apocalípticas crescentes 

na época.  

Seguindo a mesma linha, o detetive sociológico vai representar o seu momento 

histórico-social. Conforme aponta Coutinho (1996), a partir dos anos 1970 ocorre o 

impulsionamento de vozes literárias até então marginalizadas. As literaturas não-europeias, 

como a latina, a africana e a sul-asiática, começaram a ganhar espaço no até então cristalizado 

cânone literário. Nos países da Europa ocidental e nos EUA, as vozes que passam a ganhar 

espaço são as dos grupos marginalizados (étnicos, sexuais e de gênero). A partir desse 
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 Yet it would surely be strange if the detective, so ubiquitous in our literature since his first appearance there in 

the middle of the nineteenth century, should have nothing at all to tell us about the civilization. (GILBERT, 

1967, p. 256) 
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momento, começa-se a questionar o cânone e os seus ideais. Pelos últimos quarenta anos, vêm 

surgindo obras que apontam as causas, manutenções e efeitos da marginalização na sociedade 

ocidental, e é nesse momento que nasce o detetive sociológico. 

Conforme visto anteriormente, tal detetive tende a expor o funcionamento das camadas 

sociais de poder que subjugam grupos para elevar outros. A criação de detetives chicanos (as), 

negros (as), feministas, travestis, entre outros, corrobora como tais personagens 

metaforicamente representam, com seu poder de mímesis, as vozes ecoantes no ocidentalismo 

a partir das revoluções civis de 1960. Em alguns casos, as narrativas funcionam como ―guia 

de turismo‖ para o ―mundo‖ dessas minorias sociais. Dessa forma, ao ler a obra, pessoas que 

antes não possuíam contato com esses ideais, passam a conhecê-los através dos detetives. Em 

outros momentos, os detetives apontarão preconceitos reais pela perspectiva narrativa, seja 

esse detetive pertencente a um grupo minoritário ou não. Portanto, da mesma forma que a 

intelectualidade e a descrença de Holmes diziam algo sobre a civilização de suas épocas, os 

novos (ou não tão novos) detetives investigam a situação social de sua contemporaneidade. 

Considerações Transviadas 

Ao se considerar tantas transições e transmutações de identidades e narrativas, ficaria 

deslocada a utilização de uma palavra tão definitiva como final para adjetivar as 

considerações que sumarizam este capítulo (ou qualquer outro desta pesquisa). Portanto, 

levando-se em consideração o som do termo (Trans + viado); a situação social previamente 

apresentada das pessoas Trans como o Outro e a definição do dicionário que significa 

―seduzir ou corromper‖, serão descritas a seguir as considerações transviadas, visto que é 

necessário, antes de prosseguir o diálogo que propõe esta pesquisa, fazer, como o título 

sugere, algumas considerações acerca das ideias previamente levantadas.  

Acerca da literatura Trans, mais uma vez em comparação com a literatura negro-

brasileira, concordo com as palavras de Fernanda Felisberto da Silva (2011) e as adapto para a 

realidade Trans: 

E no caso específico desta investigação a literatura negro-brasileira
53

 provoca um 

desconforto no projeto de literatura nacional coesa, que se estabeleceu como herança 

no patrimônio civilizatório colonial, como afirma o próprio Muniz Sodré, e tem em 

sua trajetória a responsabilidade de tatuar no imaginário do país uma representação 

da população negra que não foi definida pelos próprios negros, mas foi apropriada e 

interpretada por outros grupos não negros, porém se cristalizou como imagem 

coletiva de um grupo. Opor-se a tal construção imagética é uma tarefa enorme e que 
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 Enquanto Conceição Evaristo usa o termo Afro-brasileira, Fernanda Felisberto usa o termo negro-brasileira. 

Esta pesquisa, caso necessite posteriormente, utilizará o termo negro-brasileira ou negra para se referir a tal 

literatura por entender que o continente africano também foi invadido pelos europeus e que ser africano e seu 

descendente não é ser negro. 
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requer o engajamento em formas de produções alternativas de imagens e conteúdos. 

Neste sentido a literatura negro-brasileira é hoje uma ferramenta singular, atrativa e 

didática, contribuindo para a constituição de uma sociedade mais plural frente às 

questões étnicas sobre o universo dos negros brasileiros. (SILVA, 2011, p. 28) 

 

Considerando a marginalidade na qual foi posta a população Trans, a sua literatura 

escrita por si tem um cunho político muito mais acadêmico que literário, tornando o 

levantamento de obras ficcionais escritas apenas por pessoas Trans uma investigação que 

remete aos detetives analisados futuramente, que torna injusto o tempo e o espaço 

disponibilizado para esta pesquisa. Por isso, visamos analisar a construção de personagens 

Trans, escritos ou não por autores Trans, que tirem de nós essa imagem marginalizada, abjeta, 

ilegal, e que consiga trazer ao leitor uma brecha do mundo Trans de forma positiva e 

humanizada. 

Outra questão importante a ser levantada é acerca da teoria queer. Ao utilizar ao longo 

do texto teorias e expressões que remetem à especificidade Trans, não se intenciona diminuir 

ou desvalorizar a importância da teoria guarda-chuva conhecida como queer; entretanto, ao se 

relacionar com toda a população LGBTQI+
54

, a teoria queer precisa abordar todas as suas 

necessidades, falando de sexo, corpo, gênero, sexualidade, entre outras especificidades, e não 

é o intuito desta pesquisa focar em questões de populações que não sejam Trans, ou seja, para 

falar de sexualidade (LGBP), formação de corpo, entre outras questões da teoria queer, isso 

precisa estar diretamente relacionado a alguma questão Trans. Em tempo, esta não é uma 

pesquisa sobre sexualidade, logo, questões como heterossexualidade x homossexualidade, 

homoafetividade, homoerotismo não são o foco desta pesquisa, tratando ela apenas da 

identidade de gênero e trazendo outras questões caso necessário. 

A elucidação prévia é necessária para que haja uma compreensão de que identidade de 

gênero e identidade sexual são identidades diferentes. Justamente por muitas pesquisas não 

compreenderem essa diferença é que se cria o imaginário social de que uma mulher Trans é 

apenas um homem gay de vestido. Logo, este texto, assim como parte da produção cultural 

sobre pessoas Trans na contemporaneidade, busca deixar clara a linha que separa as classes, 

visto que, assim como nas relações étnico-raciais não se pode dizer que ser branco, ser negro 

e ser indígena acarretam no mesmo lugar, nas relações queer ser homossexual e ser transexual 

não culminarão no mesmo ponto. 

Na questão literária, por sua vez, muitos gêneros percorrem o que é compreendido por 

literatura Trans, mas o gênero detetivesco traz em si uma grande (e deliciosa) ironia ao 
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colocar corpos tão marginalizados, dilacerados e massacrados culturalmente como o centro de 

sua narrativa, transformando personagens que outrora ocupavam o papel de monstro, no papel 

do policial ou do detetive que está em outro patamar da relação de poder. O protagonismo 

Trans em si já consegue mostrar muita hipocrisia que permeia a sociedade acerca das pessoas 

Trans, porém, adiante se mostrará como essas obras e essas personagens se constroem e como 

levantam muitas questões que serão debatidas adiante. 

Em suma, investigar-se e (re)construir-se é, como foi visto, recorrente a todo ser 

humano, porém, com detetives Trans isto fica mais evidente e mais pontual, tanto no 

investigar do ser detetive, como no (re)construir do ser Trans, portanto, estas duas teorias que 

a princípio parecem desconexas estão mais interligadas em si do que é de se imaginar e 

mostram como tornar-se o detetive de si faz do ser Trans ou cis um conhecedor de suas 

próprias identidades. 
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CAPÍTULO II 

TRANS-FORMANDO A LITERATURA 

 
Eu quero saber quem é que foi o grande otário / Que saiu aí falando que o 

mundo é binário / Hein? Se metade me quer (ahã) E a outra também (pois é) 

/ Dizem que não sou homem (xii!) / Nem tampouco mulher / Então olha só, 

doutor! / Saca só que genial / Sabe a minha identidade? / Nada a ver com 

xota e pau! Viu? / Bem que eu te avisei! / Vou mandar a real / Sabe a minha 

identidade? / Nada a ver com genital! / (...) / Se metade te quer (ahã) / E a 

outra também / Não precisa mais ser homem nem mulher / Então eu tô bem / 

piri-pi-piri-pi-piri Sou pirigosa (...) - Linn da quebrada 

 

O presente capítulo tenciona analisar o corpus desta pesquisa sob a perspectiva das 

teorias Trans, ideias que exploram, explicam, conceituam e tentam delimitar as variáveis 

possíveis de ser Trans tanto dentro da comunidade LGBTQI+, como dentro da teoria queer. 

Tal perspectiva auxiliará o foco em apenas um recorte, ainda que com vários olhares, 

delimitando a análise que aqui constará. São possíveis algumas retomadas do capítulo 

anterior, visto que a ideia de teoria Trans neste abordada é fundamental para a análise. 

O corpus a ser analisado aqui se divide em três obras: Batons, Assassinatos e Profetas 

(doravante nomeado BAP seguido do número de página), de Mehmet Murat Somer (2010); 

Mezcalero: A Detective Sánchez Novel (doravante nomeado MDSN seguido do número de 

página), de T. E. Wilson (2015); e Transition to Murder (doravante nomeado TM seguido do 

número de página), de Renee James (2012). O objetivo é observar como os gêneros são 

expressos nessas obras e, para tanto, se utilizará o modelo comparativo para que o contraste 

de uma obra com a outra demonstre a diversidade do ser Trans presente nestas. Para atingir tal 

objetivo, atentaremos para questões como as formações identitárias, os corpos, as 

sexualidades e os afetos, a comunidade e a relação com a religião/ciência tanto das 

personagens protagonistas como de outras personagens Trans presentes nas obras.  

Comum de dois (ou mais) 

Conforme demonstram as supracitadas palavras de Linn da quebrada, não é mais 

necessário ser homem nem mulher. Tal afirmação vem carregada de dois vieses significativos: 

a extrapolação e/ou a transição entre os polos binários de gênero. Tendo como base para a 

formação do gênero binário as extremidades homem (representada pela masculinidade e um 

corpo peniano/testicular) e mulher (representada pela feminilidade e um corpo 

vaginal/uterino), algumas identidades migram de polo, como corpos vaginais/uterinos se 

identificando como homens masculinos, ou mesmo como homens femininos. Algumas outras 
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identidades extrapolam os polos, se identificando com os dois, nenhum, uma extremidade e 

uma terceira polarização, entre outras possibilidades, como corpos penianos/ testiculares que 

se identificam como homens e mulheres ao mesmo tempo, ou nem homem nem mulher (como 

pessoas agênero), ou alguma identidade outra que não dependa desses polos (como na música 

epigrafada). Olharemos mais de perto como essas formações se dão no corpus desta pesquisa, 

no que tange às identidades.  

Compreendendo a identidade como mosaica e construída (Hall, 2006), seria 

contraditório afirmar que pessoas Trans nascem Trans. Intenciona-se, sob tal perspectiva, 

afastar-se de qualquer naturalização ou predestinação das identidades. Entretanto, isso não 

significa que as construções identitárias sejam intencionais e/ou conscientes, o que pode 

causar uma negação e até uma descoberta, quando a pessoa se dá conta do caminho traçado e 

compreende que tal formação não condiz exatamente com o que lhe foi designado e imposto 

ao nascer (ou mesmo antes).  

O entender-se Trans nas obras analisadas ocorre de diferentes maneiras. Em BAP, esse 

período não é explicitado nem no que tange à personagem protagonista, nem às demais 

personagens da obra. A obra MDSN dedica o seu segundo capítulo denominado ―Transition‖ 

às transições da vida de Sánchez, que inclui o gênero, a profissão e a nação de residência. O 

capítulo explica a história por trás do bom policial e amado filho Ernesto que, como seus 

colegas não sabiam, tinha um segredo com o qual batalhava: a sua transição de gênero. A obra 

não aborda a descoberta como uma lâmpada que se acende na mente de Sánchez, mas como 

algo explicativo para que o leitor entenda todas as transições. 

Eles não sabiam que, no México, ele havia nascido uma menina, apesar de nunca ter 

se sentido como uma; e que, como adolescente no México, ele era a triste e violenta 

Cristina, batalhando com psicólogos que se recusavam a aceitar o erro biológico: 

Cristina era um garoto. (MDSN, p. 9)
55

 

 

Sánchez conhecia a sua identidade de gênero, apesar de não compreender os efeitos de sua 

negação. A tristeza e violência não aparecem na obra como características intrínsecas de 

Sánchez, nem como conectadas à sua masculinidade, mas como efeitos de negação da 

construção de gênero desviante do imposto e a impossibilidade de expressão da mesma. No 

momento em que Ernesto consegue se expressar como homem, sua caracterização é de 

amado, bem-sucedido e policial modelo. Observamos, pois, a sua construção em contraste 

com a sua expressão funcionando como um efeito de causa e consequência que não se 
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 They didn't know that in México he had been born a girl, though he never felt like one; and that, as a young 

teenager in México, he was sad and violent Cristina, battling psychologists who refused to accept the biological 

mistake: Cristina was a boy. (MDSN, p. 9) 
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demonstra proposital nem com relação à identidade de gênero, nem à violência contra seus 

diagnósticos, mas se demonstra intencional na expressão de tal identidade. Esta breve situada 

na obra é a única parte sobre o entender-se Trans de Ernesto. Embora a transexualidade seja 

um fator relevante na obra, esta não é o foco, logo, não é muito abordada. 

Para Bobbi, de TM, a compreensão de sua transexualidade não chegou por um caminho 

direto, mas por um emaranhado complexo de dúvidas e possibilidades. A primeira 

manifestação de desvio da masculinidade que lhe era esperada ocorre quando criança, ainda 

que não se expresse novamente até a fase adulta.  

– Eu sou Transexual, Betsy, – eu finalmente digo. Eu posso antecipar suas perguntas 

iniciais. – Eu sempre fui, apenas levei anos pra entender isso. Quando eu tinha cinco 

anos, eu tentei usar os vestidos da minha irmã. Eu os achava lindos e eles pareciam 

maravilhosos. Meus pais gritaram comigo por isso. Me disseram que não era assim 

que um menino devia agir. Meu pai nunca me olhou da mesma forma outra vez, 

então eu não fiz novamente até depois de você, quando me separei e me assumi: 

como gay. – Agora estou soando confusa, tentando preencher o ar vazio enquanto 

ela permanece paralisada pela visão que sou. – Ah, eu tive angústias vez ou outra, 

mas eu as enterrei. Nunca disse a ninguém, nem a minha irmã, nem a minha melhor 

amiga, nem mesmo a meu primeiro namorado. – Eu continuo gaguejando, incapaz 

de parar. Eu a dou toda a história triste na concisão de um obituário. Conheci 

algumas pessoas Trans, tentei, sabia que me representava desde o início, pensei ser 

crossdresser, mas conforme o tempo passava, eu nunca queria mudar de volta para o 

masculino. – Eu sou transexual, – eu digo mais uma vez. Meus lábios tremem um 

pouco quando digo isso.
 
(TM, p. 71)
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Betsy foi esposa de Bobbi quando esta ainda se apresentava enquanto Bob. Existem 

alguns pontos importantes na teia complexa de exposição do gênero da personagem. O 

primeiro deles paira na transgressão da transgeneridade. Se a transgeneridade é a quebra de 

expectativa/imposição social de gênero, para que exista é necessário que a 

expectativa/imposição ocorra. Ainda que a família seja aberta a tal situação, o que não é o 

caso da personagem, as sociedades, em especial as ocidentais, não são tão abertas assim, pois, 

mesmo que a aceitação e o entendimento sobre a transgeneridade venha aumentando 

gradualmente, as pessoas ainda são separadas em homem/mulher antes mesmo de nascer. 

Causam não apenas uma imposição binária baseada na morfologia corporal detectada no feto, 

como estendem essa imposição à transgeneridade, limitando-a a homem/mulher Trans, 
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 ―I‘m a transsexual, Betsy,‖ I say finally. I can anticipate her initial questions. ―I always have been. It just took 

a lot of years to understand it. When I was five I tried to wear my sister‘s dresses. I thought they were beautiful 

and they felt wonderful. My parents screamed at me for it. Told me that wasn‘t how a boy should play. My 

father never looked at me the same again. So I didn‘t do it again until after you and I split up and I came out. As 

gay.‖ I‘m rambling now, trying to fill the dead air as she remains transfixed by the spectacle that I am. ―Oh, I 

had pangs now and then, but I buried them. Never told anyone. Not you, not my parents, not my sister, not my 

best friend, not even my first boyfriend.‖ I keep babbling, unable to stop. I give her the whole sorry story in 

obituary-like brevity. Got to know some trans people. Tried it out. Knew it was me from the get-go. Thought I 

was a cross-dresser, but as time went on I never wanted to cross back to male. ―I‘m a transsexual,‖ I say one 

more time. My lips quiver a little when I say it. (TM, p. 71) 
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ignorando as múltiplas possibilidades transbordantes a isso. Dessa maneira, enquanto não 

forem abolidas as imposições de gênero, as pessoas continuarão sendo separadas em cis/Trans 

e não agrupadas enquanto pessoas.  

Quando os pais de Bobbi afirmam que ―não é assim que um menino deve agir‖, eles 

estão trabalhando na manutenção dessa imposição de gênero. Ao colocar o vestido de sua 

irmã, a personagem deixa de ser uma criança com um pano envolto em seu corpo e passa a ser 

uma transgressora das normas sociais que determinam que aquele corte de pano em específico 

pode se relacionar apenas com morfologias vaginais/uterinas. Ao gritar com a criança por 

conta do vestido, conscientemente ou não, os pais da criança lhe impõem uma 

cisnormatividade que implica da vestimenta aos mínimos movimentos corporais esperados 

daquela criança por conta de sua morfologia corporal. Conforme a criança não supre essa 

expectativa em tempo integral, uma vez que nesse caso usar o vestido foi um momento, 

ocorre a rejeição antes mesmo que a criança se dê conta da transgressão. Da mesma forma que 

imposição de gênero pode ocorrer desde antes de a criança nascer, a rejeição a uma possível 

transgeneridade pode ocorrer antes que a pessoa transgressora se dê conta disso.  

Uma vez imposta a cisnormatividade, a personagem tenta cumpri-la de todas as formas 

que conhece. Uma delas, bastante comum entre pessoas Trans, é compreender-se gay. A 

feminilidade em corpos ditos masculinos tem sido historicamente atribuída a homens gays 

efeminados, uma vez que eles estamparam a cara do movimento e que a cisnormatividade 

ajuda a veiculação de tal pensamento (VERGUEIRO, 2015, p. 91); dessa forma, ao ver que 

não possuem o necessário para cumprir o papel de ―macho alfa‖, muitas pessoas Trans, assim 

como nossa protagonista, deduzem que são homens gays. Apenas em um momento posterior, 

quando compreendem que o gênero e a sexualidade são coisas diferentes, entendem que não é 

bem esse o caso, podendo ou não alterar sua identidade sexual, como é o caso de Bobbi.  

Ao ver que a homossexualidade cisnormativa também não lhes cabe da forma que é 

imposta e ao ter contato com outras expressões de gênero, a atribuição dada à sexualidade 

migra para a experimentação. Bobbi, assim como a personagem Muriel, dos quadrinhos de 

Laerte presentes em páginas anteriores, migra entre a descoberta no sentido de perceber e no 

sentido de exibir. Bobbi se percebe Trans quando usa dos papéis sociais impostos a outro 

gênero e não se sente confortável para voltar ao que foi imposto a si, e assim, decide exibir a 

sua não-conformidade de gênero em tempo integral, se assumindo transexual. A culpa 

aplicada a essa transgressão é tamanha que Bobbi precisa mostrar a sua ex-esposa a ―sorry 

story‖, podendo sorry ser interpretado tanto no sentido de tristeza, uma história triste, quanto 

no sentido de desculpas, um pedido de desculpas apenas por expressar sua identidade social. 
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As três obras demonstram como as individualidades se impõem dentro de um conceito 

guarda-chuva que engloba o ser Trans, apontando que o ser Trans não ocorre de maneira 

única nem se constitui de um bloco monolítico. Em termos superficiais, as personagens 

protagonistas das obras representam diferentes aspectos das identidades Trans, uma vez que 

Sánchez (MDSN) é apresentado como um homem Trans, Bobbi (TM) se apresenta como uma 

Transmulher e a protagonista de BAP aparenta ser uma não-binária. Analisaremos mais a 

fundo as identidades apresentadas. 

Em MDSN, a diversidade de identidades Trans não ocorre, uma vez que Sánchez é a 

única representação Trans da obra, ocorrendo apenas o contraste cis/Trans. Através desse 

contraste, poderemos abrir um diálogo acerca das masculinidades. O primeiro ponto a ser 

debatido é a socialização. Ao ver um policial chamado Arturo Salazar se impondo com uma 

adolescente, mas diminuindo o tom ao falar com Sánchez, a narrativa aponta que ―de homem 

pra homem é algo que alguém socializado como uma garota consegue entender‖ (MDSN, p. 

29)
57

. Nessa frase, a narrativa aponta tanto a socialização como a misoginia.  

De acordo com tudo o que tem sido exposto ao longo desta pesquisa, pode-se notar que 

quando um indivíduo (real ou ficcional) apresenta sua identidade de gênero, não nos cabe 

questionar ou relativizar; logo, se Ernesto Sánchez é apresentado como um homem (cis ou 

Trans), isso não está aberto a debate. Entretanto, não podemos ignorar que as imposições 

baseadas na binaridade de gênero e de papéis sociais existem e que os indivíduos Trans (reais 

ou ficcionais) acabam recebendo tanto a imposição de masculinidade quanto de feminilidade. 

O que chamamos de socialização está, no caso de Sánchez, no fato de ter sido designado 

menina ao nascer, ter sido educado para cumprir os estereótipos sociais femininos e, após 

assumir ser um indivíduo Trans, lhe serem impostos os estereótipos masculinos. A frase, 

portanto, aponta que Sánchez compreende a relação de poder entre homem/mulher por já ter 

sido visto enquanto mulher na sociedade e nota a diferença entre um homem falar com uma 

mulher e um homem falar com outro homem. 

A obra também aborda o entrelaçamento dos papéis sociais.  

– Você é um tipo diferente de homem, – ela diz. Seus braços estão cruzados, sua 

postura reta. Ela está confrontando ele. – Não se sinta ofendido, mas é como se 

tivesse uma sombra de mulher em você. Ainda assim, você tem uma tendência à 

violência de um homem. Você está com raiva disso, Detetive Sánchez? Raiva da sua 

própria raiva? 

(...) 
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 men to men is something a socialized girl can understand (MDSN, p. 29) 
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– Eu não fui defensiva com você. Como você é um tipo diferente de homem, eu sou 

um diferente tipo de mulher por ter vindo aqui. Você poderia dizer que existe uma 

sombra de homem em mim. Essas coisas nunca são simples. (MDSN, p. 261)
58

 

 

Ainda que compreendamos que a binaridade de gênero seja insuficiente para dar conta de toda 

a sociedade, entendemos (ainda que questionando) que os gêneros são como colchas de 

retalhos, alinhavando com vivências individuais as diferentes performatividades de gênero 

que estão envolvidas pelos modelos de masculinos e femininos presentes na sociedade. Dessa 

forma, mesmo que um homem cis-hétero tente reproduzir ao máximo a cisnormatividade, 

ainda poderão existir em sua identidade pequenos traços ligados ao feminino, se comparado a 

outra cultura, tempo ou individualidade. A ―sombra‖ da qual a personagem fala é justamente 

esse traço de feminilidade que não necessariamente afeta a identidade de gênero; em outras 

palavras, traços de feminilidade que não o tornam menos homem e vice-versa. Sánchez 

termina o diálogo acima reafirmando sua identidade ao dizer que ela ―está certa sobre a 

mulher em mim. Ela foi colocada lá. Não por mim. (...). Isso é a memória que restou. Eu a 

conheci, mas ela não sou eu.‖ (MDSN, p. 262)
59

. Com tal colocação, não apenas Sánchez 

reconhece que a feminilidade uma vez lhe imposta não determina nem desqualifica o homem 

que ele é, como reafirma tal identidade como imposta.  

Um exemplo de traços culturais que alteram a ideia de masculinidade, conforme 

abordado previamente, pode ser percebido no diálogo a seguir. 

– Você passou todo esse tempo na gringolândia, – diz Salazar, indiferente. – É 

aparente. Você fala sobre catar o cocô do cachorro como se isso fosse normal. Você 

fala sobre regras para perfume como se isso fosse normal. É estranho porque você é 

claramente um filho da puta e é completamente mexicano. Você não tem medo da 

morte. Não da sua. Você é um bom mexicano, assim, seu único medo é que um 

inocente morra. Eu te conheço Sánchez. Eu te respeito. 

– E você, Salazar? – diz Sánchez (...) – Você acha esses gringos estranhos, mas você 

fala sobre estupro, tortura e sobre dissolver corpos em ácido como se isso fosse 

normal. (MDSN, p. 198)
60
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 ―You are a different kind of man,‖ she says. Her arms are crossed, posture straight. She is taking him on. ―Do 

not be offended, but it‘s as if there is the shadow of a woman in you. Yet, you have a man‘s tendency to 

violence. Are you angry at that, Detective Sánchez? Angry at your own anger?‖ 

(...) 

―I was not defensive with you. As you are a different kind of man, so am I a different kind of woman, to have 

come here. You could say there is a shadow of a man in me. These things are never simple.‖(MDSN, p. 261) 
59

 And you are right about the woman in me. She was put there. Not by me. (...). It is that memory that remains. I 

knew her, but she is not me. (MDSN, p. 262) 

60
 ―You spent all that time in gringolandia,‖ says Salazar, unfazed. ―It shows. You talk about picking up dog shit 

as if it were normal. You talk about rules for perfume as if it were normal. It is odd, because you are clearly a 

motherfucker, and a Mexican through-and-through. You have no fear of death. Not your own. You are a good 

Mexican, in that your only fear is that an innocent might die. I know you Sánchez. I respect you.‖  

―And you, Salazar?‖ says Sánchez. (...) ―You find these gringos strange, yet you talk about raping and torturing, 

and dissolving bodies in acid as if it were normal.‖ (MDSN, p. 198) 
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As diferenças entre Sánchez e Salazar são evidentes, principalmente no trecho citado; 

entretanto, essas diferenças não põem em xeque a identidade de gênero de nenhum dos dois. 

Ambos compreendem que as diferenças são culturais. Salazar atribui o que ele considera uma 

delicadeza em Sánchez como consequência de seu tempo no Canadá. Sánchez, por sua vez, 

compreende a relação de Salazar com o grotesco como consequência de sua convivência com 

a polícia e com os cartéis mexicanos. No fim do diálogo, nenhum homem foi apontado como 

menos ou mais homem por seus traços culturais. 

Seguindo outra via de formação de si, TM nos abre as portas para pensar feminilidades. 

A personagem protagonista, Bobbi, efetua algumas descrições sobre si ao longo da narrativa. 

Isso se deve ao fato de começar a obra no momento em que começa a se assumir Trans em 

tempo integral, uma vez que algumas pessoas já sabiam de sua transição enquanto outras não. 

Bobbi se descreve como ―transmulher, cabeleireira, amiga de quem me receber, inimiga de 

ninguém. Sou uma boa cidadã, uma boa pessoa e sou uma mulher. Todos os que desaprovam 

podem se foder.‖ (TM, p. 30)
61

. Essa breve descrição direciona outros posicionamentos da 

mesma personagem; entretanto, é importante notificar uma escolha da pesquisa. Ao falar 

sobre transmasculinidades, Ícaro Gaspodini e João Nery (2014) afirmam que um transhomem 

pode se considerar: 

- Homem Trans (sendo a denominação "Trans" um adjetivo para o sujeito); 

- Transhomem (com o "Trans" antecedendo o sujeito dando ênfase à identidade); 

- FTM (dando ênfase ao processo de transição entre um sexo/gênero e o outro); 

- Transexual (GASPODINI; NERY, 2014, p. 82) 

 

Os autores apontam que a escolha do termo não modifica a identidade diretamente, apenas 

bota a ênfase em uma característica específica. A escolha pela tradução da identidade de 

Bobbi como transmulher se dá por dois motivos. O primeiro deles está no fato de na língua 

inglesa se usar o adjetivo antes do substantivo, logo, essa separação se daria na parte 

interpretativa. O segundo motivo nos leva diretamente a uma característica importante da 

identidade de Bobbi, o contraste que ela põe entre si e uma mulher cis. 

– Uma transmulher, Camille, – eu respondo. – Alguém que se sente uma mulher por 

dentro e possui algumas características de uma mulher. Mas as pessoas a minha 

volta vão saber que sou Trans. Alguns vão me odiar por isso, outros não. Eu não 

nasci no corpo de uma mulher e não acho que algum dia eu serei como as pessoas 

que cresceram como mulheres. Tudo bem. Eu não posso me definir por quem eu não 

sou. Eu sou o que sou: uma transmulher. Estou pronta para o que vier. Essa é quem 

eu sou e ponto. (TM, p. 284-285)
62
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 I‘m Bobbi Logan, transwoman, hairdresser, friend to any who will have me, enemy of none. I‘m a good citizen 

and a good person and I‘m a woman. All of you who disapprove can go fuck yourselves. (TM, p. 30) 

62
 ―A transwoman, Camille,‖ I answer. ―One who feels like a woman inside and has some of the physical 

characteristics of a woman. But people around me will know I'm trans. Some will hate me for it, some won‘t. I 

wasn‘t born in a woman‘s body, and I don‘t think I‘ll ever be like people who grew up as women. That‘s okay. I 
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Bobbi acrescenta a identidade Trans com importância à sua mulheridade. Para ela, uma 

coisa não elimina a outra, mas se complementam. Em outro momento, a personagem aponta 

que ―Eu também percebi que eu nunca vou passar por uma mulher genética
63

 e, para ser 

honesta, eu não me sinto como uma‖ (TM, p. 167)
64

. Com isso, Bobbi não discrimina ou 

rechaça as pessoas Trans que se associam com a cisgeneridade, que buscam uma aparência 

completamente tida como feminina ou que optem pelo anonimato; mas compreende que é 

uma pessoa Trans e que não sente necessidade de ser identificada como cis, ainda que seja 

identificada como uma mulher. Para a personagem, assim como para a pesquisa, ser Trans não 

torna ninguém mais ou menos nada que ser cis, ou seja, mulher Trans é tão mulher quanto a 

cis, homem cis é tão homem quanto o Trans e gêneros não-binários são tão válidos quanto os 

binários.  

Na descrição que Bobbi faz de si, é apresentada uma confiança suficiente para xingar os 

que se opõem à sua identidade. Tal confiança não é uma constante na sua personalidade. 

Eventualmente a personagem se questiona acerca do que está fazendo. ―Eu me pergunto mais 

uma vez se eu realmente sou transexual ou apenas a bagunça patética de um homem destinado 

a uma miséria maior ainda por se tornar uma mulher‖ (TM, p. 137)
65

. Tal questionamento 

ocorre através de dois muros sociais: a cisgeneridade e a binaridade de gênero. A 

cisgeneridade cumpre o papel de forçar o indivíduo a seguir uma regra que lhe foi imposta ao 

nascimento, condizente com a morfologia corporal detectada. A binaridade separa esse grupo 

em dois. Dessa forma, ainda que o indivíduo consiga burlar os muros da cisgeneridade, ainda 

se deparará com outra imposição. Como consequência disso, por exemplo, um corpo 

peniano/testicular vai ser forçado a buscar uma masculinidade completa e, caso consiga se 

livrar disso, vai ser forçado a buscar uma feminilidade completa. Bobbi é uma transmulher e 

sabe disso. Seus questionamentos vão de encontro a esses dois muros que a forçam a seguir 

um estereótipo ou outro enquanto ela transcende ambos. 

                                                                                                                                                         
can‘t define myself by what I‘m not. I‘m what I am. A transwoman. I‘m ready for whatever comes. This is who I 

am. Period.‖ (TM, p. 284-285) 

63
 Ver Glossário na página 147. 

64
 But I also realize I‘m not ever going to pass for a genetic woman and, to be honest, I don‘t feel like one (TM, 

p. 167) 

65
 I wonder once more if I am really transsexual, or if I‘m just a pathetic mess of a male destined for even greater 

misery by becoming a woman. (TM, p. 137) 
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A personalidade tranquila de Bobbi pode ser diretamente contrastada com a sua melhor 

amiga Trans, Cecelia.
66

 Bobbi a descreve como ―(...) barulhenta e grossa como um 

trabalhador camponês, arrogante como um corretor milionário. Ela se certificou que ninguém 

a ofenderia por sua transexualidade ao fazer de sua personalidade desagradável a coisa mais 

visível sobre ela‖ (TM, p. 24)
67

. Cecelia demonstra uma total despreocupação com as opiniões 

alheias sobre ela, embora tenha a assertividade cirúrgica de uma boa advogada para defender 

a comunidade Trans tanto em sua questão jurídica quanto de possíveis assédios na rua. A 

personagem é uma advogada de uma grande companhia da mesma forma que é advogada do 

centro de acolhimento a pessoas Trans de que ambas participam.  

Em uma cena que perpassa da página 137 à 141, Bobbi e Cecelia vão jantar fora e são 

destratadas por uma garçonete que Bobbi descreve como 

(...) quase a paródia de uma garçonete: acima do peso; excesso de maquiagem 

pessimamente aplicada; um cabelo com um corte decente, mas pintado em um tom 

ridículo de vermelho; com um batom rosa que tenta parecer feminino mas acaba 

sendo só vagabundo. E ela está enojada pela gente?  (TM, p. 138)
68

 

 

Cecelia mais que prontamente aciona a gerência e aponta os perigos judiciais envolvidos no 

caso com calma e lucidez. Tal cena não apenas demonstra um contraste da Bobbi com a 

personalidade de Cecelia, como contrasta a aparência de duas pessoas Trans com uma pessoa 

cis. O trecho demonstra como a feminilidade não é algo intrínseco e como é perseguido por 

indivíduos que nela se identificam. A garçonete, embora cis, precisa se mostrar feminina e 

vaidosa, portanto, exagera na maquiagem e na cor do cabelo. Os muros da binaridade e da 

cisgeneridade a cercaram de tal forma que a tornam uma caricatura da regra de gênero 

imposta a ela.  

Outras pessoas Trans são apontadas na obra, mas sem muita descrição. As que têm 

traços identitários com mais destaques são a Mandy, menina assassinada que dá início a 

história, Camille, a psicóloga de Bobbi, e Jen, pessoa não binária que Bobbi conhece. Mandy 

é descrita ao longo da obra como uma boneca, dócil, que possuía uma passabilidade
69

 

considerável e que havia decidido largar os serviços sexuais para levar uma vida mais pacata. 
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 Na edição utilizada, a grafia do nome da personagem aparece em duas versões: Cecelia e Cecilia. 

Utilizaremos, aqui, a grafia Cecelia por ser a que aparece mais vezes. 

67
 (...) as loud and gross as a redneck laborer, and as arrogant as a millionaire stockbroker. She has made sure no 

one is offended by her transsexuality by making the obnoxiousness of her person the most obvious thing about 

herself. (TM, p. 24).  

68
 (...) almost a parody of a waitress. Overweight, too much makeup and poorly applied. Decent haircut, but 

colored a ridiculous shade of red. Pink lipstick that tries to be feminine but comes off as white trash. And she‘s 

grossed out by us? (TM, p. 138) 

69
 Ver Glossário na página 147. 
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Camille é descrita como atraente, inteligente, de bom gosto e com uma seriedade felina e um 

distanciamento de tudo (TM, p. 228), talvez por sua profissão de psicóloga. Jen, por sua vez, 

não se interessa em nomear seu gênero. 

Em questão de derrubada da binaridade, a personagem protagonista de BAP exemplifica 

com clareza uma das formas como isso pode acontecer. A personagem não nomeada declara 

que acha ―glorioso ser Homem e Mulher ao mesmo tempo‖ (BAP, p. 9) e intercala as 

personalidades não apenas de acordo com seu humor, mas também de acordo com a 

necessidade. A detetive é técnica de informática em uma grande empresa e à noite age como 

sócia de uma boate que acolhe travestis. Quando está na boate, a personagem se utiliza de sua 

persona feminina e assume o papel de chefe ao colocar ―ordem na casa‖. Se relaciona bem 

com as outras travestis, dança, bebe, mas tudo com o limite que lhe permita continuar 

impondo o respeito aos seus funcionários. Por ser ligada à sua imagem, dança o suficiente 

para não suar e não estragar sua maquiagem.  

―Como eu sempre digo, sou um perfeito exemplo das maravilhas da maquiagem. 

embora eu seja um homem até bem bonito, com a maquiagem certa eu me 

transformo numa deusa das telas de cinema. Não as estrelas de hoje em dia. Refiro-

me às brilhantes e glamorosas estrelas de Hollywood dos anos 1950 e 1960.‖ (BAP, 

p. 39) 

 

A personagem, na mesma página da citação acima, se percebe nua e sem maquiagem na 

casa de um homem com quem passou a noite. Ao ver sua barba por fazer, decide que vai 

deixar a aparência masculina e que voltou a ser quem era. Em outros momentos, a mesma 

personagem trata a aparência masculina como disfarce. Geralmente, a personagem se veste 

como homem para conseguir alcançar lugares que uma travesti não alcançaria, como quando 

vai ao necrotério tentar conseguir informações sobre uma das mortes. Afirma que ―é melhor ir 

ao necrotério com a aparência de um distinto cavalheiro. Eles teriam a versão mais detalhada 

das mortes‖ (BAP, p. 44). Ou quando vai visitar um stalker que é um fundamentalista 

religioso, relata que ―vesti meu traje mais masculino e, como um belo rapaz elegante, lá fui eu 

(...)‖ (BAP, p. 67).  

Tirando as pontualidades, a personagem passa a maior parte da obra com a identificação 

feminina, o que não é difícil de alcançar, uma vez que, de acordo com a mesma, possui a 

elegância de Audrey Hepburn (BAP, p. 15). Para a personagem não é apenas uma encenação, 

como no caso das Drag Queens, mas uma parte de si, de quem reconheceu o lado masculino e 

feminino em si e os abraçou. Ambas as características de sua identidade lhe são genuínas. A 

personagem se descreve, como previamente pudemos ver, como homem e mulher ao mesmo 

tempo. Uma característica não precisa ser extinguida para que a outra exista, ou para que a 



64 

 

identidade seja válida, ambas coexistem no mesmo indivíduo e se sobressaltam (ou não) 

conforme o desejo ou a necessidade.  

Existem momentos em que abla
70

, como é chamada por outras travestis da comunidade 

(até mesmo as mais velhas que ela), se utiliza de ambas as características. No trabalho como 

tecnóloga da informação, ―embora estejam geralmente acostumados a me ver vestido como 

homem, sabem que em algumas ocasiões cheguei com uma barba de dois dias, os olhos com 

maquiagem completa, rouge e batom no rosto, apenas para chocar clientes inconvenientes.‖ 

(BAP, p. 126). Essa fusão do que é considerado masculino e feminino se dá para afrontar as 

normatividades que lhe são impostas de forma a agregar as possibilidades e a negar a 

obrigação de seguir uma delas. 

A obra se utiliza da via do humor para apresentar suas questões. Ainda que aponte 

coisas sérias, como os casos de drogas, necessidade de prostituição e assassinatos de travestis, 

a obra se utiliza da veia cômica para introduzir esses aspectos. Ao contrastar as 

personalidades da protagonista com sua amiga Ponpon, a narradora, conversando com a 

amiga, diz que ―enquanto observava Ponpon, visualizei Michel Serrault interpretando Alben 

em A gaiola das loucas. Eles eram incrivelmente parecidos. Tinham o mesmo ar de 

hipersensibilidade, presunção e fervor ingênuo, além de gestos idênticos e até o mesmo jeito 

de segurar o copo.‖ (BAP, p. 150).  Ponpon, dramática e amedrontada, segue o estereótipo 

caricato que o cinema fez das pessoas Trans até então. Além de funcionar como um alívio 

cômico, funciona como escada para a formulação séria e dominante da personagem 

protagonista. Companheira leal, está sempre fazendo tudo que crê ajudar sua amiga, mesmo 

que às vezes atrapalhe.  

A obra também faz brevemente uma distinção entre as travestis e a binaridade. Ao falar 

de um funcionário fofoqueiro da boate que ajuda a disseminar (também a aumentar e 

inventar) informações da comunidade, a narradora diz que ele não é gay, pois, até então, não 

sabem sobre ―ele já ter estado com uma mulher, homem ou menina‖ (BAP, p. 13). Meninas, 

escolha vocabular do tradutor da obra, é um termo usado para se referir às travestis no Brasil, 

junto com Travas, Bonecas, Amapô
71

 de canudo, entre outras. Apesar de ser limitador, 

excludente e determinador de identidades, a terceira classificação abre as possibilidades para 

compreender a insuficiência da binaridade, sem contar que das obras analisadas BAP é a mais 
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 Equivalente turco para ―irmã mais velha‖. 

71
 Ver Glossário na página 147. 
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antiga, sendo publicada inicialmente em 2003, quando muitas discussões ainda eram 

iniciadas.  

A relação contrastante com as mulheres cis também ocorre. Para descrever a reação de 

uma mulher cis visitando a boate pela primeira vez com um grupo de homens, a narradora 

afirma que 

A mulher decepcionada então recorre ao humor. É o melhor meio de lidar com a 

situação. Percebendo que é difícil — ou impossível — competir, é preciso levar a 

coisa toda como uma farsa. Elas não param de rir. Acham que estão debochando das 

meninas. Porém não conseguem fugir de um simples fato. Talvez não naquela 

mesma noite, mas com certeza em algum momento no futuro, os homens que estão 

junto com elas vão escorregar de suas mãos e cair na cama com uma de nossas 

meninas (BAP, p. 33) 

 

A narrativa de BAP descreve a mulher cis como oponente, diferente de TM que usa a 

garçonete para representar  a cisgeneridade se sentindo superior ao ponto de sentir nojo. Em 

BAP é uma competição perdida para as mulheres cis. Não concordamos que a relação entre 

mulheres (cis e/ou Trans) seja posta em competição, uma vez que esta já é bastante 

estimulada entre as mulheres, que são educadas para se verem como competidoras e rivais 

entre si (ADICHIE, 2014). Também compreendemos que a reação, embora sempre possa ser 

melhorada, não deve ser rechaçada da mesma forma que a ação, ou seja, uma vez que uma 

mulher cis faça piada das pessoas Trans, não podemos esperar que a reação das pessoas Trans 

seja entregar rosas.  

As três obras demonstram a diversidade existente nas identidades Trans. Além de cada 

obra representar um diferente locus da enunciação dentro da comunidade Trans, as variações 

ocorrem também de pessoa para pessoa, ou personagem para personagem nesse caso. O 

descobrir-se e o formar-se da identidade Trans variam de acordo com as experiências 

individuais; a partir dessas muitas individualidades, alinhamos um centro do todo. Essas 

identificações podem ou não ter uma relação corporal. Observaremos a seguir como as 

formações identitárias das personagens aqui estudadas se relacionam com seus respectivos 

corpos. 

O seu corpo é uma ocupação! 

Antes de entrarmos nas discussões acerca do tema no título proposto, uma breve 

elucidação é importante. Ao pesquisar sobre corpo na literatura, acabamos por esbarrar 

algumas vezes no estudo da fenomenologia, de Benjamin, que estuda a relação do corpo leitor 

ou autor com a obra. Longe de diminuir a relevância de tais pesquisas, ressaltamos que a 

fenomenologia não faz parte da nossa ótica, uma vez que focaremos na relação do corpo na 
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literatura e não do corpo com a literatura. Assim, a construção de personagens e suas 

corporificações nos guiarão nesta parte. 

Recentemente, a pauta Trans tem sido levantada pelas mídias de comunicação. Para usar 

como exemplo a mídia brasileira, a Rede Globo de Televisão em 2017 teve uma novela 

chamada A força do querer, na qual uma personagem era um homem Trans. Programas da 

mesma rede como Saia Justa e Amor & Sexo também discutem a pauta. Recorrentemente 

nesses espaços são reproduzidos sensos comuns aos muros da cisgeneridade e binaridade com 

afirmações como ―homem preso no corpo de mulher‖, ―nasceu no corpo errado‖, ou alguma 

afirmação similar a presente na citação anterior de MDSN (p. 9) ou de TM: ―Muitas pessoas 

nascem com um corpo masculino ou feminino e esse é o gênero com que elas se identificam. 

Mas alguns de nós não temos essa sorte. Eu nasci um garoto, mas em meu coração, eu sempre 

fui uma garota…‖(TM, p. 31)
72

. As afirmativas anteriores são falaciosas por serem baseadas 

em premissas falsas. 

Butler (1993), ao descrever como o gênero é construído, aponta como o sexo também é. 

Nem geneticamente, nem biologicamente a binaridade sexual é justificada. Retomemos, pois, 

as colocações de Foucault (2003) sobre a manipulação forçada de corpos que fogem à regra. 

Partindo dessa ideia, podemos reescrever três premissas falsas nas informações acima: 1- não 

existe o ―nascer no corpo de homem ou de mulher‖, existe o nascer em um corpo que foi dito 

ser de homem ou de mulher, podendo essa imposição posteriormente ser compreendida como 

verdadeira ou falsa; 2- A ideia equivocada de ―nasci como um garoto, mas no meu coração 

sempre fui menina‖ coloca a transexualidade (ou transgeneridade) no campo do sentimento. 

Uma afirmação pautada em uma premissa não falaciosa diria que ―a minha identidade foi 

construída nos parâmetros femininos, embora me julgassem um menino e me educassem para 

tal papel‖; 3- Não existem corpos errados. Os indivíduos têm (ou deveriam ter) o direito de 

alterar seus corpos para melhor representarem suas identidades; isso não torna aquele corpo 

errado ou abjeto. A pessoa Trans permanece no mesmo corpo após as possíveis alterações e é 

com pauta nessa premissa falaciosa que se crê que uma mulher Trans é um homem, por 

exemplo, uma vez que se afirma que aquele corpo é errado, é masculino; ou ainda se justifica 

o assassinato de pessoas Trans, uma vez que seus corpos são erros, abjetos. A compreensão de 

tais visões é fundamental para entender o ponto de vista desta pesquisa. 

No que tange à diversidade de corpos Trans, MDSN não a apresenta, uma vez que o 

detetive Sánchez é o único indivíduo Trans da obra. A individualidade dele, além de ser uma 
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 ―Most people are born with a male or female body and that‘s the gender they identify with. But a few of us 

aren‘t so lucky. I was born a boy but in my heart, I‘ve always been a girl…‖ (TM, p. 31). 
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característica clássica do estilo de detetive que o autor busca seguir, mantém uma coerência 

narrativa. Se Ernesto foge do Canadá de volta ao México por medo de as pessoas descobrirem 

sua transexualidade, embora existir um ou outro personagem Trans não fizesse mal à 

narrativa, colocá-lo em um meio social onde o assunto nem sequer é abordado pertence a uma 

escolha lógica para as intenções de Sánchez. O único parâmetro de construção de corpo 

apresentado, portanto, é o do nosso protagonista.  

O primeiro apontamento ao processo transexualizador do detetive ocorre no início da 

obra. ―Sánchez pega seu kit, puxa uma ampola e injeta uma dose de testosterona - sua última - 

que deve servir por duas semanas.‖ (MDSN, p. 9)
73

. Apesar de não ser uma prática 

exclusivamente destinada a pessoas Transmasculinas, o uso de testosterona é comum nesses 

casos por ajudar a moldar o corpo de acordo com os preceitos ditos masculinos. A obra 

também cita como ocorre o crescimento de barba e mudanças na estrutura corporal (MDSN, 

p. 132) e como o uso em excesso de testosterona pode causar o efeito contrário, subindo o 

índice de estrogênio (MDSN, p. 234). Posteriormente, a narrativa aponta que/como os 

processos passados por Sánchez modificaram seu corpo e nos dá pauta para algumas 

considerações. 

Aos dezoito anos os tratamentos hormonais começaram, junto com a fonoterapia. Na 

casa dos vinte, Ernesto teve uma dupla mastectomia. Depois disso, ninguém 

perguntou a Ernesto por que ele queria fazer a transição, se tornar o homem que ele 

já era, porque, agora, tudo o que eles viam era o homem. Era a passabilidade que 

importava. Ele poderia esperar a histerectomia e não havia urgência para uma 

arriscada cirurgia reconstrutiva. (MDSN, p. 10)
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Podemos observar uma lista de processos efetuados por Sánchez em seu corpo para que 

este estivesse de acordo com o que compreende sua identidade. Os tratamentos hormonais 

referidos dizem respeito ao uso de testosterona supracitado. A testosterona, por si só, pode 

causar um efeito ―engrossador‖ da voz, em que esta transita de um modelo mais tenor para um 

modelo mais barítono. A fonoterapia auxilia a dominar essa voz, controlando suas nuances, 

como acento, entoação, volume, entre outras características. A dupla mastectomia é o 

processo de retirada das mamas com o intuito de dar uma aparência de um tórax considerado 

masculino. Por ter pouco crescimento de mama na puberdade, Sánchez passa por uma 
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 Sánchez gets his kit, pulls an ampule and loads a shot of testosterone - His last - which should be good for two 

weeks. (MDSN, p. 9) 

74
 At eighteen, hormone treatments began, along with speech therapy, and then in his early twenties, Ernesto had 

a double mastectomy. After that no one asked Ernesto why he wanted to transition, to become the man he 

already was, because now all they saw was the man himself. It was passing that mattered. He could wait on a 

hysterectomy, and there was no urgency for risky reconstructive surgery. (MDSN, p. 10) 
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mastectomia subcutânea, que preserva a pele e o mamilo (MDSN, p. 132). A histerectomia, 

citada no fim do trecho, se trata da cirurgia de retirada do útero, com fim de evitar os ciclos 

menstruais, que podem ou não serem extintos pela hormonização, e os processos de 

reprodução. A citação termina abordando a cirurgia reconstrutiva peniana, também conhecida 

como faloplastia, quando, no caso do protagonista, se implantaria um pênis funcional com a 

pele de outra parte do corpo.  

Algumas questões de relação com o corpo podem ser apreendidas do trecho. A 

passabilidade é o principal alvo de Sánchez. Esse termo denomina a capacidade uma pessoa 

Trans ―passar‖ como cis para outras, ou seja, não possuir em sua aparência características que 

remetem à transexualidade, como os seios no caso em questão. Isso demonstra tanto como, 

para ele, suas genitais não interferiam em sua vida cotidiana ao ponto de tornar essa cirurgia 

uma urgência, quanto como a leitura de seu corpo se relaciona diretamente com o outro. Aqui, 

Sánchez demonstra como o que está errado não é o seu corpo, mas as leituras que fazem dele, 

pois, quando ganha essa passabilidade, deixa de ser tratado como um homem Trans e passa a 

ser tratado apenas como homem, sem que lhe façam perguntas inconvenientes referentes ao 

processo ou o tratem como menos homem que um homem cis. 

Sua relação com sua genitália é algo particular, que não interfere nas suas práticas 

urinárias, visto a referência ao Piss Perfect - um equipamento parecido com uma roupa íntima 

que contém um pênis acoplado e possibilita urinar de pé, como nos corpos penianos (MDSN, 

p. 10). A relação sexual não é citada como um motivo para a cirurgia, pois, como é de se 

imaginar, não só de pênis se faz o sexo, da mesma forma que a tecnologia erótica permite 

adquirir um (ou alguns) em qualquer formato, tamanho, cor e finalidade. É importante 

também se levar em conta que, por mais que tristemente ocorra em alguns casos, não se 

deveria fazer alterações corporais (sendo um corpo cis ou Trans) para que se agrade social ou 

sexualmente outra pessoa e que o processo transexual não diz respeito à sexualidade, mas à 

identidade, logo, não cabe ao outro, mas a si. A disforia com a vagina não parece ser um fator 

de extrema preocupação para o detetive, pois, por si só, colocaria a cirurgia em nível de 

urgência. Vale ainda lembrar que, conforme as prévias palavras de Linn da Quebrada, a 

identidade não tem ‗nada a ver‘ com genital, logo, não precisa ser um problema. 

Por fim, o trecho também legitima o debate anterior sobre o ―corpo errado‖. Sánchez 

não se tornou um homem quando fez as modificações corporais, mas antes. Desde muito cedo 

já havia notado como a sua identidade de gênero conversava com o masculino e o que 

perseguia não era um novo corpo, mas a possibilidade de construir a sua identidade e seu 

corpo de forma que a sociedade não os deslegitimasse. Dessa forma, o corpo de Ernesto não é 
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um corpo errado, nem seu corpo era de uma mulher, mas o corpo de um homem que sabia ser 

e que batalhou para construir
75

. 

TM, em contrapartida, possui um pouco mais de diversidade no que tange a corpos 

Trans. É possível apreender um grande número de pessoas Trans no desenrolar da obra, 

devido ao fato de a protagonista fazer parte de um grupo de apoio a pessoas Trans chamado 

TransGender Alliance (TGA). A narradora descreve que o grupo é mais frequentado por 

pessoas MTF de mais idade, uma vez que, de acordo com a narrativa, pessoas FTM ganham 

uma passabilidade maior e pessoas mais novas com qualquer identidade podem se refugiar 

nos campus de universidades Trans aliados (TM, p. 22). Entretanto, essas personagens não 

ganham destaque nem descrição, embora seja compreensível que suas existências tendem a 

abranger o senso de comunidade da narrativa. Onze personagens são nomeadas e/ou ganham 

descrições ao longo da obra. Nomeadas são Bobbi (protagonista da obra), Cecelia, Mandy, 

Camille, Laurie, Jen e Jo-jo. Aparece uma personagem chamada Emily que não é descrita 

como Trans nem sua aparência é detalhada, mas o contexto dá a entender que faz parte do 

TGA (TM, p. 193). O mesmo ocorre com Rebecca (TM, p. 44) e Tina (TM, p. 45). Uma 

personagem Trans é descrita com o serial killer da obra, mas não é nomeada. Exceto pelas 

que são apenas nomeadas, nos aprofundaremos em suas características físicas e, como a 

narrativa é autodiegética, sobre a relação de Bobbi com seu corpo ou sua percepção do corpo 

alheio.  

Cecelia é uma mulher Trans completamente transicionada por muitos anos (TM, p. 24). 

Ao usar a expressão ―completamente transicionada‖, a narrativa não aborda os processos 

pelos quais Cecelia passou. Uma breve descrição de seu corpo ocorre quando Bobbi e ela vão 

à praia. 

Eu encontro Cecelia. Não é difícil. São dez da manhã de uma terça. Tem apenas 

algumas pessoas espalhadas pela praia e só uma delas é uma loira platinada de quase 

dois metros. Ela está vestindo um maiô que minimiza seu sobrepeso alojado na 

barriga. O maiô é modesto, mas revela seus seios fartos de uma forma que suas 

roupas de gola alta e seus tops não fazem. (TM, p. 99).
76
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 Importante salientar que o fato de Sánchez se saber homem desde muito cedo não remete a uma essência 

masculina, nem indica que ele ―nasceu assim‖, mas que, naquele ponto narrativo a personagem já havia se 

compreendido em diálogo constante com a masculinidade. Importante notificar, também, que a passabilidade, 

ainda que pareça, não faz parte da construção de uma identidade baseada em agradar o outro, mas em trazer 

segurança para si, dessa forma, a passabilidade, ainda que questionável, não se torna um complicador da 

identidade no âmbito pessoal.  

76
 I find Cecelia. It‘s not hard. It‘s ten o'clock on Tuesday morning. There are only a few people scattered around 

the beach, and only one is a six-foot-something platinum blonde. She is wearing a one-piece swimming suit that 

minimizes her heaviness, which is in her belly. The suit is modest, but it reveals her large breasts in a way her 

high-neckline dresses and tops don‘t. (TM, p. 99).  
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Os seios avantajados da personagem podem indicar dois processos: a predisposição genética 

ao uso de hormônios, ou seja, tendência hereditária ao crescimento dos seios e/ou o implante 

de próteses de silicone nos seios. A hormonização em pessoas MTF causa o crescimento das 

mamas; entretanto, de forma geral o crescimento gera seios pequenos. A predisposição 

hereditária pode fazer crescer seios grandes, enquanto sua ausência ou o desejo de mudança 

pode levar ao implante de silicone.  

Mandy é a primeira personagem a aparecer na obra. É a partir do homicídio contra ela 

que a narrativa se desenvolve. Sendo considerada uma grande amiga de Bobbi antes desta se 

aproximar de Cecelia, sua morte foi impactante para o TGA e a investigação foi o motivo de 

aproximação entre Cecelia e Bobbi. Mandy é descrita como 

(...) uma das mulheres mais bonitas que eu já vi, Trans ou genética. Ela era bonita 

mesmo antes de transicionar e depois ela ficou pra lá de maravilhosa. Ela tinha 

1,67m com um corpo esbelto, com um cabelo grosso e exuberante que mudava de 

cor várias vezes ao ano, um rosto oval e pernas formosas. Os hormônios lhe deram 

um par enérgico de seios e gradualmente feminizaram ainda mais os traços do seu 

rosto. Sua voz era andrógina, uma pista de ressonância na oitava onde os alcances 

masculinos e femininos se encontram. (...) Eu daria qualquer coisa para ser ela, pelo 

menos fisicamente. (TM, p. 25)
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A narrativa aponta que a personagem fez a cirurgia de redesignação genital mais de um ano 

antes de ser assassinada (TM, p. 26). Tal cirurgia constrói uma vagina usando os tecidos do 

pênis. Mandy conhecia bem os limites do seu corpo e, apesar de ter trabalhado como 

prostituta e dançarina de boate, estava se organizando para conseguir uma profissão que lhe 

permitisse se afastar da prostituição. A diferença gerada pela passabilidade de Mandy é 

assinalada por Bobbi ao contrastar com quem não tem essa alternativa.  

Nós, garotas feias, achamos que as garotas bonitas estão garantidas, mas não é 

verdade. A beleza de Mandy lhe deu portas abertas para uma vida que não estava 

disponível pra mim e ela a agarrou. Isso significa dinheiro bom e majoritariamente 

fácil. Quando se vive metade da sua vida sofrendo abuso de homens por ser 

efeminada, tê-los a cobiçando é como uma fantasia se tornando realidade. Mas, uma 

vez que você segue esse caminho, é muito difícil sair dele. (TM, p. 26)
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As garotas feias a quem Bobbi se refere são as mulheres Trans e travestis que não tem grande 

passabilidade, pois possuem traços considerados masculinos evidentes. Por não ter como 
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 (...) one of the most beautiful women I‘ve ever seen, trans or genetic. She was beautiful even before she 

transitioned and afterward she was beyond stunning. She was 5'-5" with a willowy build, thick lush hair that 

changed color several times a year, an oval face, and shapely legs. Hormones gave her a nice set of perky breasts 

and gradually feminized her facial features even more. Her voice was androgynous, a hint of smoky resonance at 

the octave where men‘s and women‘s ranges meet. (...). I would have given anything to be her. Physically at 

least. (TM, p. 25) 

78
 We ugly girls think pretty girls have it made, but it‘s not true. Mandy‘s beauty gave her a doorway to life that 

wasn‘t available to me and she took it. It meant good money and it was mostly easy. And when you‘ve lived half 

your life taking abuse from men for being effeminate, having them finally lust for you seems like a fantasy come 

true. But once you start down that path, it‘s very hard to go anywhere else. (TM, p. 26) 
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esconder a transgeneridade, de acordo com o pensamento da personagem, algumas pessoas 

correm mais risco de violência física e moral. A própria conclui que não é verdade, uma vez 

que Mandy foi brutalmente assassinada. Posteriormente, Mandy é apontada como um sinal de 

esperança para pessoas Trans por conseguir alcançar uma aparência que será aceita pela 

sociedade. (TM, p. 105) 

É importante salientar, ainda, que a passabilidade não é uma regra. Abordar pessoas 

Trans sem passabilidade como feias é reafirmar os modelos cisnormativos de beleza. É 

imprescindível que a população Trans se movimente a fim de encontrar beleza em seus 

parâmetros para que a cisnormatividade disfarçada de passabilidade não se torne uma 

imposição. Da mesma forma que o movimento negro percebe a construção da beleza 

normativa como sendo branca e reconstrói padrões que decolonizem tal visão (VERGUEIRO, 

2015, p. 59) é necessário que rompamos com o subjugo e abjeção de nossos corpos, 

promovendo a queda da cisnormatividade opressora. 

A próxima personagem a ser abordada aqui é Camille, psicóloga de Bobbi e também 

psicóloga comunitária do TGA. Além da descrição citada previamente, Bobbi fornece 

características mais detalhadas de Camille. 

Camille é ela mesma uma transmulher. Ela é bastante alta - três centímetros mais 

alta que eu. Ela é uma dessas mulheres que são atraentes sem serem bonitas. Ela é 

bem magra e usa roupas de bom gosto de cores moderadas. Ela se move, senta e 

levanta graciosamente. Ela tem a voz suave. Seu cabelo à altura do ombro é 

cacheado e tem tendência ao frizz, mas é feminino e a simplicidade do estilo dela 

funciona muito bem com o resto dela. (...) Camille parece um pouco com a 

professora do velho filme Primavera de uma solteirona. (TM, p. 179)
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Parte das características atribuídas à personagem é relacionada com o fato de ser psicóloga. 

Não existe muita profundidade nas referências à Camille. A personagem sempre aconselha a 

Bobbi ou a outras pessoas na presença desta, quando está atendendo em grupo. Sua sabedoria 

também pode estar relacionada a seu papel na obra. Como psicóloga da protagonista, esta 

direciona a personagem e o leitor a diferentes visões sobre o ser Trans, como o se impor, se 

valorizar, melhorar a autoestima, buscar segurança nas pessoas, entre outras orientações 

referentes à identidade.  

Laurie é a única criança das personagens Trans na narrativa. Seu pai, Ray, é um cliente 

de Bobbi no salão em que trabalha e busca com ela conselhos sobre sua filha Trans. Em um 

                                                 
79

 Camille is a transwoman herself. She is very tall—an inch taller than I am. She is one of those women who is 

attractive without being beautiful. She‘s very slim, and wears tasteful clothing in subdued colors. She moves, 

sits, and stands gracefully. She has a soft voice. Her shoulder-length hair is curly and prone to frizz, but it‘s 

feminine and the simplicity of her style works very well with the rest of her. (...) Camille is a little like the 

teacher in the old movie The Prime of Miss Jean Brodie. (TM, p. 179). 
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encontro com Ray, quando este afirma que crê ter uma criança Trans em casa e pergunta o 

que fazer, Bobbi responde 

– Ray, muitas crianças se montam na infância. A maioria delas parte para outras 

coisas. É apenas um dos muitos experimentos que as crianças fazem enquanto estão 

crescendo. Mas, para algumas crianças, isso não é algo que passa com a idade. 

Alguns de nós escondem isso para que nossos pais não fiquem histéricos e nós não 

precisemos lidar com vizinhos valentões, mas isso permanece lá quando temos dez, 

vinte, cinquenta e cinco anos. Se for um de nós, não passará com a idade. Alguns 

mantêm isso escondido por toda vida. Fazem a vida no corpo com o qual nasceram. 

Mas alguns de nós fazemos algo a respeito disso. (TM, p. 66)
80

 

 

Laurie é uma dessas pessoas que resolvem fazer algo referente a isso. A narrativa não 

demonstra um conhecimento de Laurie sobre sua construção identitária, até porque existe um 

duplo filtro narrativo, uma vez que é a visão do pai contando para Bobbi e a visão da Bobbi 

sobre o assunto narrado. Posteriormente, existe um aprofundamento maior sobre a garota 

Laurie tem quase onze anos. Eles a estão levando à Marilee uma vez por semana e 

têm uma sessão familiar a cada duas semanas. Laurie é uma garota em casa, mas vai 

terminar o ano letivo como garoto na escola. Próximo outono, eles a levarão como 

garota para outra escola. Ray está pagando por tudo. Eles vão pesquisar sobre 

bloquear a puberdade dela até ela ter idade o suficiente para começar os hormônios 

femininos - ou decidir que prefere ser um menino. (TM, p. 157-158)
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O acompanhamento psicológico é fundamental para a transição, principalmente em caso 

de indivíduos com tão pouca idade quanto Laurie. É de extrema importância que a saúde 

mental permaneça estabelecida e que a construção identitária da criança não seja diretamente 

interferida pelos pais, tanto para forçá-la a se construir cis como para confundir 

experimentação com transexualidade. Um dos pontos mais importantes quando se trata de 

transgeneridade em crianças é explorado no trecho: o respeito. Respeito ao tempo da criança 

em não fazer algo que mudará a sua vida para sempre, como a hormonização, antes que a 

criança tenha livre consciência e escolha tal procedimento. Respeito à família e à sociedade ao 

abordar a questão com calma, sem interferir diretamente no espaço de ninguém. Respeito à 

criança, que terá liberdade de ser, viver e se construir sem ter a obrigação de suprir as 

expectativas dos pais. Respeito às identidades que desviam dos muros cisnormativos e criam 

meios de desabrochar.  
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 ―Ray, lots of kids cross-dress as children. Most of them move on to other things. It‘s just one of many life 

experiments that kids do as they grow up. But for some kids, it‘s not something you outgrow. Some of us hide it 

so our parents don‘t get hysterical and we don‘t have to deal with neighborhood bullies, but it‘s still there when 

we turn ten and twenty and fifty-five. If you‘re one of us, you don‘t outgrow it. Some keep it hidden all their 

lives. They make a life in the body they were born with. But some of us do something about it." (TM, p. 66) 

81
 Laurie is almost eleven. They are taking her to Marilee once a week and they have a family session every two 

weeks. Laurie is a girl at home but will finish out the school year as a boy at school. Next fall, they‘ll enroll her 

as a girl at another school. Ray is paying for everything. They‘re going to see about blocking her puberty until 

she‘s old enough to start female hormones—or decides she‘d rather be a boy. (TM, p. 157-158) 
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Em um momento de enfrentamento ao serial killer da obra, Bobbi se depara com outra 

pessoa Trans com ele se relacionando. A personagem não é nomeada, uma vez que a 

narradora não a conhece, e é chamada de ―a namorada‖. Sua descrição física nos permite 

debater outras questões que cercam a população Trans. 

Uma mulher Trans magra com um cabelo muito longo, muito loiro e uma blusa 

super decotada que mal cobre os mamilos de seus seios bulbosos abre seu celular e o 

segura contra seus cabelos platinados. Ela aparenta ter em torno dos dezoito anos, 

mas o trabalho extensivo em seu corpo sugere que tenha percorrido metade da casa 

dos vinte. Seus peitos são pelo menos parcialmente plastificados, seus lábios são 

excessivamente preenchidos e o sorriso não sai certo. Sua maçã do rosto parece 

artificialmente alta e a pele em volta de seus olhos foi esticada para fazer um rosto 

masculino parecer feminino. Funciona. Ou deveria. Ela está vestindo dezenas de 

milhares de dólares em cirurgia plástica, sem mencionar seu investimento em um 

―encanamento‖
82

 feminino.(TM, p. 268)
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A personagem não nomeada carrega em si um grande peso trazido pela cisnormatividade e 

pela binaridade. Muitas vezes, para tentar alcançar um padrão de beleza cisnormativo, 

indivíduos Trans, assim como alguns indivíduos cis, principalmente os que interagem com a 

feminilidade, exageram nas cirurgias plásticas. A busca excessiva para suprir um padrão de 

beleza surreal leva as mulheres cis a manipularem seus corpos visando alcançar uma estética 

―perfeita‖, e as pessoas Trans a seguir a mesma lógica por um caminho mais árduo, uma vez 

que suas características físicas são consideradas masculinas. Seguindo essa lógica, nenhum 

tipo de mulheridade (nem cis, nem Trans) corresponde a uma beleza natural; todas precisam 

se modificar para alcançarem um padrão que não corresponde ao real, afetando diretamente 

sua autoestima (TM, p. 40). É necessário reafirmar que os padrões de beleza impostos às cis-

feminilidades são absurdos e se dobram na imposição quando postos a pessoas Trans para que 

sejam compreendidas em sua identidade. Dessa forma, ao modificarem seus corpos para que 

representem sua feminilidade e sejam validados como tal, os corpos Trans ainda precisam 

suprir o padrão de beleza feminino. Por fim, da mesma forma que previamente explicitamos 

que os indivíduos precisam ter o direito de modificarem seus corpos de acordo com seus 

desejos, enfatizamos que as modificações não devem ser impostas nem para validação estética 

nem identitária. 
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 A palavra ―plumbing‖ pode ser literalmente traduzida como encanamento, mas é usada informalmente para se 

referir ao sistema urinário. 

83
 A skinny transwoman with very long, very blonde hair and a super-low-cut blouse barely covering the nipples 

of her bulbous breasts opens her cell phone and holds it to her white-blonde hair. She looks to be all of eighteen, 

but the extensive work on her body suggests someone at least in their mid-twenties. The breasts are at least part 

plastic, her lips are too full and don‘t smile quite right, her cheekbones seem artificially high, the skin around her 

eyes has been stretched to make a masculine face look feminine. It works. It should. She‘s wearing tens of 

thousands of dollars of plastic surgery, not to mention her investment in female plumbing. (TM, p. 268)  
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Jo-Jo é uma personagem Trans que está em seu processo inicial de transição. Está no 

começo da utilização de hormônios. 

Enquanto eu abro a porta do meu apartamento, dou uma olhada mais de perto em Jo-

Jo. Seu nome é claramente derivado do nome Joe e ele se parece muito mais com 

Joe do que com Jo-Jo. Ele aparenta ser um jovem rapaz, de vinte e poucos anos, com 

cerca de 1,77m, nem gordo nem magro. Ele tem um rosto atraente, masculino, mas 

com uma pele macia e lisa e certo arredondado em seu rosto, sem aquela estrutura 

óssea pontiaguda. Seu cabelo ponta abaixo do queixo, grosso, louro médio, com uma 

ondulação natural. Quando entramos no apartamento e tiramos os casacos, noto que 

Jo-Jo tem mamilos longos e pontudos cutucando sua blusa de manga comprida. 

Estrogênio. Eu mentalmente troco meus pensamentos sobre Jo-Jo como homem para 

os pensamentos como uma transmulher. Sua pele e desenvolvimento dos seios 

indicam que ela está usando hormônios. Os mamilos grandes combinados com seios 

relativamente subdesenvolvidos me fazem pensar que ela não tem usado hormônios 

por muito tempo. Ouvi que algumas transexuais dizem que sua reação inicial ao 

estrogênio foi a formação de mamilos enormes, com o desenvolvimento completo 

dos seios ocorrendo depois. A suavidade de sua pele aparenta mais um programa 

hormonal prolongado. (TM, p. 148)
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Suas características físicas ainda estão associadas ao masculino à primeira vista, mesmo 

para pessoas Trans. Apesar de o movimento Trans ter como um de seus objetivos a derrubada 

da imposição de gênero e dos problemas acompanhados dela, isso não significa que ocorrerá 

da noite para o dia. Da mesma forma que o gênero é imposto, a manutenção dessa imposição 

é constante no senso comum, logo, o esforço para sua derrubada é diário e constante. Em uma 

sociedade cisnormativa e binária, é comum que se infira o gênero de outra pessoa. Tão 

importante quanto o esforço para não cumprir tal papel é respeitar a verdade alheia. Apesar de 

inferir uma masculinidade acerca de Jo-Jo, a narradora em seguida percebe seu equívoco e se 

corrige para outra inferência. Independente das inferências efetuadas por Bobbi, esta só se 

refere à Jo-Jo usando generificação quando sua história lhe é contada e se utiliza o feminino e, 

apesar de ser difícil para ela encontrar feminilidade em Jo-Jo, ela tenta não julgá-la e respeita 

sua identidade (TM, p. 149). 

A citação do encontro com Jo-Jo levanta outro ponto interessante nas modificações 

efetuadas em corpos Trans: a individualidade. A terapia hormonal não é uma fábrica de 

bonecas. Cada corpo responde de uma forma aos medicamentos e cada grupo de 
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 As I unlock my apartment door I take a closer look at Jo-Jo. His name is obviously derived from the name Joe, 

and he looks a lot more like a Joe than a Jo-Jo. He looks like a young male, mid-twenties, about 5- 10, medium 

build. He has pleasant features, masculine but with soft, smooth skin and a sort of roundness to his face rather 

than sharply defined bone structure. His hair falls just below the jaw, thick, medium-blonde with a nice natural 

wave. When we get in the apartment and take off our coats, I note that Jo-Jo has long, pointy nipples poking 

from his long- sleeve T- shirt. Estrogen. I mentally switch from thinking of Jo-Jo as a man to thinking of her as a 

transwoman. Her skin and breast development indicate she‘s on hormones. The large nipples combined with 

relatively undeveloped breasts make me think she hasn‘t been on hormones very long. I‘ve heard some 

transsexuals say their initial reaction to estrogen was the formation of enormous nipples, with the fuller breast 

development coming later. The smoothness of her skin seems more like a long-term hormone program. (TM, p. 

148) 
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medicamentos responde melhor a determinados corpos. Os efeitos positivos em uma pessoa 

podem ser negativos em outra. Além do mais, nem todas as pessoas Trans que buscam a 

hormonização têm o mesmo objetivo. Nem toda pessoa Trans que utiliza hormônios busca um 

corpo de modelo. Para algumas pessoas, mais importante do que se encaixar no padrão de 

beleza, está a passabilidade, que muitas vezes será melhor encontrada em um tipo de corpo 

mediano do que em um ―bombado‖. Jo-Jo mostra como, em seu caso, as mudanças nos 

mamilos e na pele foram os primeiros a acontecer. Ao que a narrativa indica, não foi o caso de 

Bobbi, que só ouviu falar sobre isso. 

Jen é um potencial relacionamento romântico para Bobbi. A personagem aparece no fim 

da obra, quando Bobbi está fazendo uma exposição de penteados e a espectadora a chama 

para jantar. Jen representa na narrativa a parte da população Trans que burla os muros da 

binaridade. Quando ela se encontra com Bobbi, está usando roupas masculinas que ainda 

projetam sua feminilidade (TM, p. 316). Sua descrição não nomeia sua identidade de gênero, 

talvez por demonstrar uma indiferença acerca do assunto. 

Ela tem trinta e poucos anos. Tentou o casamento. Ela teve namoradas e namorados. 

Uma de suas namoradas se tornou um namorado enquanto estavam juntos. Ela 

decidiu que é indiferente sobre sexualidade e está caminhando para o mesmo com a 

identidade de gênero. Eu falo pra ela sobre as crianças de ―gêneros não-conformes‖ 

em Chicago, que geralmente misturam as aparências masculinas e femininas. Um 

jovem rapaz barbado que eu conheci saía pela cidade com a maior parte da roupa 

masculina, exceto pelo top feminino e um sutiã com seios artificiais de silicone. Um 

dos meus clientes é uma jovem moça que às vezes veste roupas masculinas e adota 

os trejeitos masculinos, mas continua se parecendo mulher. – Você prefere que se 

refiram a você no masculino ou no feminino? –  eu perguntei a ela quando nos 

vimos pela primeira vez. – Tanto faz –  ela disse – ou os dois–
85

. (TM, p. 316)
86

. 

 

A androginia envolta na personagem abre espaço para a breve discussão acima acerca 

de não-binaridade. Conforme apontado em páginas anteriores, foram reconhecidas mais de 

trinta diferentes identidades de gênero recentemente e as suas expressões ocorrem das mais 

variadas formas. A validade das identidades e de suas expressões não é um campo aberto para 

debate a este ponto. Compreendemos até aqui que cada indivíduo constrói sua identidade 

conforme lhe melhor couber desde que não interfira de forma direta na identidade do outro, 

como seria se os pais de Laurie a forçassem a seguir uma cisnorma, por exemplo. Levar as 
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 Uma vez que a cliente de Bobbi prefere os dois ou tanto faz, optou-se conscientemente por misturar os gêneros 

na tradução. 

86
 She‘s in her mid-thirties. She tried marriage. She‘s had girlfriends and boyfriends. One of her girlfriends 

became a boyfriend while they were together. She has decided she is indifferent about sexuality, and she‘s 

getting that way with gender identity too. I tell her about the ―gender queer‖ kids in Chicago who often mix male 

and female appearances. One young bearded man I knew would go out on the town in mostly male attire except 

for a female top and a bra stuffed with silicone breast forms. One of my customers is a young woman who 

sometimes wears male clothing and adopts male mannerisms, but still looks like a woman. ―Do you prefer to be 

referred to as a female or a male?‖ I asked her the first time we met. ―Either,‖ she said. ―Or both.‖ (TM, p. 316).  
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expressões de gênero com leveza e humor também é parte da transgeneridade. Alguns 

indivíduos compreendem os gêneros como base para criação e mistura de algo novo, de novas 

formas de se expressar e de viver no mundo. Entender as características de gênero como 

flexíveis e moldá-las de acordo com o que se almeja é um dos movimentos mais evidentes da 

não-binaridade. 

Por fim, se analisará Bobbi, a protagonista da obra, através das informações que esta 

nos concede, uma vez que é a narradora. A começar por seus atributos físicos, Bobbi afirma 

que  

(...) Tenho trinta e oito anos, um metro e oitenta e dois de altura e peso setenta e sete 

quilos. Meses de bloqueadores de testosterona e suplementos de estrogênio me 

deram um par bem formado de seios e uma pele mais suave, além de ter encolhido 

minha genitália masculina. Lasers eliminaram minha barba e pouco do pelo corporal 

continuou a crescer após eu começar os hormônios. Minha personalidade mudou 

também. Estou mais inclinada a chorar e alonguei o pavio do meu temperamento. 

(TM, p. 8)
87

 

 

Assim como Sánchez, Bobbi passa por alguns procedimentos que auxiliam o processo de 

transição. O primeiro deles é a utilização de hormônios. Conforme pode ser percebido no 

trecho do livro, diferente da hormonização masculina administrada por Sánchez 

(testosterona), a hormonização feminina administrada por Bobbi é composta por um 

bloqueador de testosterona e um gerador de estrogênio. Isso se dá pelo fato de a testosterona 

ser um hormônio forte, que gera os traços tidos como masculinos, como barba e voz grossa, e 

se sobrepor ao estrogênio, que, por sua vez, é o responsável por características ditas 

femininas, como seios e uma pele mais fina. A força da testosterona é tamanha que as 

transições transfemininas precisam de um bloqueador de testosterona, enquanto Sánchez não 

precisa de um bloqueador de estrogênio. Na personagem, os efeitos causados pelos hormônios 

são: o crescimento dos seios, suavização da pele, diminuição de pelos, mudanças de humor e 

atrofia genital. Na citação, a personagem também aborda os pelos faciais, que podem não 

sumir totalmente com o uso de hormônios, levando-a a efetuar uma depilação a laser, também 

conhecida como depilação definitiva, na área do rosto e pescoço.  

Os hormônios, no que tange à atrofia da genital, podem diminuir o tamanho do pênis e 

dos testículos, conforme Bobbi cita ao narrar que ―meu médico me diz que eventualmente 

meus testículos terão o tamanho de ervilhas. Eu me pergunto se isso torna a castração mais 
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 (...) I‘m thirty- eight years old, six feet tall and weigh 170 pounds. Months of testosterone blockers and 

estrogen supplements have given me a set of shapely breasts and softer skin and caused my male genitalia to 

shrink. Electrolysis has eliminated my facial hair and what little body hair continued to grow after I started the 

hormones. My personality has changed, too. I am more prone to crying and have less of an edge to my temper. 

(TM, p. 8) 
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fácil. Me pergunto se terei pele o suficiente no escroto pra fazer uma vagina‖ (TM, p. 43)
88

. 

Para algumas pessoas Trans, isso é uma preocupação por conta da utilização do pênis, seja em 

caso de prostituição ou no caso de que tais pessoas, mesmo transitando para o feminino, 

gostarem de ter/usar o órgão. Ter disforia genital não é uma regra da transexualidade. Não 

ocorre em todos os casos e, em outros, por mais que se tenha o desejo de realizar a cirurgia de 

redesignação genital, não o fazem por utilizarem o pênis a serviço ou não terem dinheiro para 

pagar o procedimento (TM, p. 22). Em outros casos, como o da protagonista, a atrofia do 

pênis é uma preocupação por este ser utilizado como uma base para a construção da vagina, 

logo, caso não tenha material necessário, a cirurgia dependerá de outros cortes que podem 

alongar mais o processo de cicatrização.  

É notório pela citação anterior o desejo de Bobbi de efetuar a referida cirurgia. O desejo 

é mais explicitado em um trecho onde esta expressa seus anseios futuros. ―Eu quero fazer 

cabelos. Quero usar roupas de garota, ir às compras e fazer minha cirurgia. (...)‖ (TM, p. 

253)
89

. Ao longo da obra, a personagem vai ganhando cada vez mais certeza desse aspecto e, 

por isso, consegue o aval da psicóloga para realizar a cirurgia. Aval importante, uma vez que 

o laudo psicológico é um dos exames solicitados para o procedimento.  

Em sua relação com sua genitália, a cabeleireira aborda aspectos importantes de se 

focalizar. O primeiro deles é sobre disforia. Quando elenca em sua mente motivos para a 

cirurgia, a personagem diz que ―eu não odeio a minha genitália masculina, mas eu também 

não tenho um uso real pra ela‖ (TM, p. 130)
90

. Existe um mito no senso comum, que paira 

sobre o tratamento médico a pessoas Trans, de que a transexualidade é sinônimo de 

ódio/disforia à genitália. Essa afirmação não é totalmente falsa, como também não é 

totalmente verdadeira. Algumas pessoas não têm disforia e por isso não desejam realizar a 

cirurgia. Algumas não têm disforia mas desejam realizar a cirurgia por preferir viver com o 

outro órgão, como é o caso de Bobbi. Algumas têm disforia e esse é o motivo para desejarem 

a cirurgia. Como a personagem demonstra ao longo da obra, não é necessariamente um ódio 

destinado à sua genitália que a leva a desejar a cirurgia, mas compreender que ter uma vagina 

completa melhor a expressão corporal que representa sua identidade. 

-– Eu concluí que eu nunca serei uma mulher da mesma forma que uma mulher 

genética é uma mulher. Eu acho que não importa quão completamente eu evolua, eu 

sempre verei o mundo como uma transmulher, como alguém que viveu metade de 
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 My doctor tells me that eventually my testicles will be the size of peas. I wonder if that makes castration 

easier. I wonder if there will be enough skin from the scrotum to make a vagina. (TM, p. 43) 

89
  I want to do hair. I want to wear girlie clothes and go shopping and have my surgery. (...) (TM, p. 253) 

90
 I don‘t hate my male genitalia, but I don‘t really have a use for them, either. (TM, p. 130) 
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sua vida como homem e depois mudou de gênero. (...) Eu não sou um homem. Isso é 

o que eu sou e eu quero uma vagina que condiga com isso. (TM, p. 229)
91

. 

 

Embora deseje tal cirurgia, a personagem tem plena consciência de que isso não é um 

fator determinante para a identidade. Conforme debatido previamente, Bobbi compreende que 

ser mulher não é sinônimo de ter uma vagina e que, embora seja relevante, sua identidade não 

precisa da cirurgia para validação, uma vez que “— não, meu gênero não é mais uma questão. 

Sou uma mulher. – eu digo. – Se você fizer amor comigo, você estará fazendo amor com uma 

mulher, não importa qual parte do corpo eu tenha. (...)‖ (TM, p. 317)
92

. Tal visão é importante 

para que haja uma dissociação entre sexo e gênero, ou seja, entre morfologia corporal e 

identidade. 

Por fim, é relevante trazer aqui a fala de outra personagem acerca de Bobbi. Uma vez 

que esta é a narradora da história, devemos sempre desconfiar de suas impressões. Levando 

em conta que é uma personagem Trans que conhece sua fisionomia antes da transição e 

possui questões com a aparência e autoestima por não ter passabilidade, devemos desconfiar o 

dobro quando esta descreve sua aparência. Marilee, uma amiga psicóloga, decide descrever 

Bobbi para a mesma dizendo que 

– Bobbi, olha! Você é um ser humano atraente. Você deveria ver isso melhor que eu. 

Eu já ouvi você falando isso para suas clientes. Você tem uma maravilhosa estrutura 

óssea, um cabelo bonito, um corpo esbelto, belos peitos. Querida, você não parece 

com a Barbie e talvez algumas pessoas não a enxerguem como uma mulher genética, 

mas, Bobbi, você é uma pessoa atraente. Você é bonita do seu jeito. Agora tire essa 

baboseira de aparência da sua cabeça e siga sua vida. Você é uma mulher doce, 

calorosa e maravilhosa. – Ela para por um segundo ou dois. – Sim, mulher. Só aceite 

isso e siga em frente. (TM, p. 145)
93

 

 

A cisnormatividade afeta tanto os conceitos de beleza de Bobbi que esta não consegue se 

achar bonita por não atender à passabilidade. Isso não apenas interfere no modo como ela 

enxerga as suas características ditas masculinas, mas também suas características ditas 

femininas, como os seios, cabelos, entre outras formações de si. A personagem não consegue 

enxergar em si beleza por não conseguir estender aos parâmetros estéticos sua compreensão 
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 ―I‘ve concluded that I won‘t ever be a woman like a genetic woman is a woman. I think no matter how 

completely I evolve, I will see the world as a transwoman, as someone who lived half her life as male, then 

changed genders. (...) I‘m not a man. This is what I am. And I want a vagina to go with it.‖ (TM, p. 229).  

92
 ―No. My gender isn‘t an issue anymore. I‘m a woman,‖ I say. ―If you make love to me, you‘ll be making love 

to a woman no matter what body parts I have. (...)‖ (TM, p. 317). 

93
―Bobbi, look! You are an attractive human being. You should see this better than I do. I‘ve heard you say it to 

your clients. You have great bone structure, beautiful hair, a slim body, nice boobs. Honey, you don‘t look like a 

Barbie Doll and maybe some people don‘t see you as a genetic woman, but, Bobbi, you are an attractive person. 

You are pretty in your own right. Now get all the appearance nonsense out of your mind and get on with your 

life. You are a sweet, warm, wonderful woman.‖ She pauses for a beat or two. ―Yes, woman. Just accept it and 

move on.‖ (TM, p. 145)   
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de identidade. Se ela é uma mulher e tem aquela aparência, logo aquela é a aparência de uma 

mulher, cumprindo os padrões ou não. Achar beleza nisso é um esforço necessário que, por 

mais que possa ter auxílio externo como o proporcionado por Marilee, precisa ocorrer 

internamente.  

TM apresenta grande descrição de suas personagens, tanto no sentido físico do que a 

narradora enxerga, como as possíveis especificidades da transgeneridade alterando o corpo. 

Apesar de ser a obra com a maior diversidade de corpos Trans, BAP não os descreve com 

tanta precisão. Por isso, BAP não gera muito conteúdo para se analisar a relação com o corpo. 

A obra em questão conta com vinte e duas personagens Trans, sendo elas, por ordem de 

aparição: 1- a personagem protagonista não nomeada; 2- Ceren (BAP, p. 8), 3- Fatoş abla 

(BAP, p. 9), 4- Afet (BAP, p. 11), 5- Gül (BAP, p. 14), 6- Sirma (BAP, p. 35), 7- Gönül 

(BAP, p. 48), 8- Ponpon (BAP, p. 77), 9- Neslihan (BAP, p. 85), 10- Elvan (BAP, p. 85), 11- 

Mujde (BAP, p. 85), 12- Cise (BAP, p. 85), 13- Pamir (BAP, p. 85), 14- Musa (BAP, p. 87), 

15- Funda (BAP, p. 87), 16- Deniz (BAP, p. 88), 17-  Muhammet (BAP, p. 88), 18- Aylin 

(BAP, p. 105), 19- Vuslat (BAP, p. 112), 20- Demet (BAP, p. 104), 21- Davut (BAP, p. 188), 

22- Gürhan (BAP, p. 192). Essa grande gama de personagens é importante para que se 

compreenda a população Trans efetivamente como comunidade e a representação não pareça 

uma figura isolada só para constar. 

Para que se represente um grupo social marginalizado na literatura, além de contrastar 

com o grupo hegemônico é importante contrastar construções identitárias marginalizadas 

entre si. Dessa forma, além de mostrar a diferença entre as personagens cis e Trans, também 

se quebra a possibilidade de entender aquele único indivíduo como regra geral da comunidade 

e, assim, não se associe toda mulher (e/ou personagem) Trans com Bobbi, por exemplo. 

Conforme explicitado em linhas anteriores, no caso de Sánchez, a solidão é proposital por 

corresponder ao gênero detetivesco, às intenções de Sánchez e pela obra não necessariamente 

buscar uma representação Trans, mas por abordar muito mais as transições de uma 

personagem (de gênero, geográfica, profissional, cultural, entre outras). Dessa forma, BAP 

diversifica os ideais ao diversificar os corpos. 

A primeira personagem da obra a ser abordada aqui é Fatoş abla, a depiladora da 

protagonista. Sua aparição ocorre apenas no início da obra, logo após a protagonista descobrir 

através do jornal a morte da primeira travesti. É descrita como 

(...) uma travesti idosa. Antes de ficar decrépita demais, e para evitar — como ela 

própria disse — ―virar uma aberração‖, ela tinha mudado de carreira. Fatoş abla vai 

de casa em casa depilando ombros, tirando sobrancelhas e até mesmo aplicando uma 

ou outra injeção de hormônios quando solicitada. (BAP, p. 9) 
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Apesar de não estar escrito na obra, pode-se inferir dois tipos de trabalhos a partir da 

narrativa: prostituição ou espetáculo. Exceto pela protagonista, todas as outras personagens se 

enquadram nesses empregos. Ponpon é a drag queen do grupo, enquanto as demais são 

prostitutas. Ao mudar de carreira, Fatoş abla deixa uma das duas carreiras previstas para 

travestis na obra e segue como depiladora por entender que não tem mais idade para seguir a 

carreira anterior, fugindo às estatísticas. Fatoş abla é a única Travesti descrita como velha na 

obra. Isso pode ser relacionado ao fato de muitas morrerem jovens, conforme a própria obra 

aponta.  

Posteriormente, a obra faz uma descrição mais detalhada da personagem, relatando que 

―quanto mais velha ela fica, menos se dá ao trabalho de cuidar da maquiagem e da aparência. 

Por causa disso, ela tem um aspecto estranhamente comum. Se eu cruzasse com ela na rua, a 

descreveria como uma mulher grande de traços fortes. (...)‖ (BAP, p. 9). Uma vez que não 

existe mais a necessidade de provar sua feminilidade, já que possui características 

estranhamente comuns, a personagem não se sente mais forçada a cumprir determinados 

papéis, como utilizar maquiagem e exagerar nos cuidados de sua aparência. A velhice, assim 

como o gênero, pode ser compreendida como uma performatividade, uma construção social. 

(ANTUNES, 2010).  

A velhice na travestilidade possui uma aura mítica, tanto pelo seu caráter raro, como por 

seu caráter simbólico. Em seu caráter raro, se remete à baixa expectativa de vida de pessoas 

Trans. BAP aponta como a morte no grupo só aumenta e como a vida (delas) vale menos que 

nunca (BAP, p. 7). De acordo com a Associação Brasileira de Travestis e Transexuais 

(ANTRA), a expectativa de vida de pessoas Trans no Brasil é de cerca de 35 anos, metade da 

expectativa de vida nacional. Ao redor do mundo, a realidade não é muito diferente. Ver uma 

pessoa Trans na terceira idade é ver uma pessoa sobrevivente de muitas violências sistêmicas 

que enfrentou para chegar àquela idade. A expectativa de vida é uma delas
94

.  

No seu caráter simbólico, a velhice de pessoas Trans possui o conhecimento. Se 

considerar uma pessoa idosa alguém com sessenta e cinco anos, mínimo estabelecido pela 

OMS, tal indivíduo terá vivido momentos decisivos, como a ditadura militar no Brasil e a 

revolução de Stonewall nos Estados Unidos. A experiência dessas pessoas alcança não apenas 
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 Compreendemos a expectativa de vida como violência Cistêmica a partir da visão de Pelúcio (2011, p. 106-

107) de que ―fazer viver e deixar morrer foi, na análise foucaultiana, a novidade trazida pelo poder científico, 

que passou a empregar uma nova tecnologia de controle da população: o biopoder. (...) As travestis têm 

composto essa alteridade desimportante, aquele que o Estado deixa morrer.‖ Dessa forma, se dentro de uma 

sociedade a expectativa de vida varia de acordo com raça, gênero, classe ou sexualidade, é porque existe um 

Cistema que mata e um que deixa morrer. 
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marcos históricos, mas os alcança por um viés marginalizado, não-hegemônico. A experiência 

da ditadura militar para uma pessoa cis e uma pessoa Trans são completamente diferentes. Tal 

carga passa despercebida pelos olhos da juventude. Fatoş abla utiliza-se dessa desatenção e da 

androginia ligada à velhice para passar despercebida como uma senhora que, depois dos seus 

anos de glamour, é estranhamente normal. 

Em contrapartida, a obra também aborda a juventude. Uma das meninas assassinadas na 

obra é Gül, uma travesti de cerca de dezesseis anos (embora a obra não dê certeza) e não é 

conhecida pela protagonista por esta não permitir menores de idade na boate. Sua descrição é 

feita por Gönül, a travesti que a trouxe do interior para Istambul: 

– (...) Eu o medi com os olhos. Ele era exatamente como uma menina. Tão bonito. 

Aqueles olhos. Aqueles lábios. Aquela pele cor-de-rosa. Como se ele tivesse nascido 

com o nariz empoado. (...) 

– Mas ele ainda era menor de idade. Era uma criança. (BAP, p. 54) 

 

Gül persegue Gönül para que esta a leve para Istambul. Sua beleza e sua juventude são 

retomadas a todo instante que seu nome é citado. Também certa inocência e deslumbre com o 

mundo que a cerca são recorrentes. A narrativa usa a personagem como ponte para dialogar 

com questões de idade e apontar como a transgeneridade não tem uma idade certa para ser 

percebida e como não é uma questão de mera imitação ou influência, mas de algo mais 

enraizado socialmente (BAP, p. 43).  

Em BAP, as descrições efetuadas pela protagonista partem da gongação
95

, exceto em 

casos em que a personagem vista é inegavelmente deslumbrante. Isso não é dito 

explicitamente na obra, porém, a narradora sempre encontra defeitos ridicularizantes nas 

companheiras. A primeira descrição a ser abordada sob tal perspectiva é a de Afet.  

(...) O cabelo dela estava preso num coque apertado. Por isso, as linhas angulares de 

seu rosto estavam ainda mais repuxadas que de hábito. Ela obviamente passara pelo 

menos uma hora maquiando os olhos. Menos de meio metro de tecido havia sido 

usado para cobrir seu corpo, num modelito que fingia ser um vestido, e havia 

lantejoulas generosamente aplicadas em toda a sua garganta e seios. Afet transita na 

linha tênue que separa o ridiculamente estranho do estranhamente bonito. Os pés 

dela são grandes, até para uma travesti. Mesmo assim, ela optara por enfatizá-los, e 

eles transbordavam para fora de minúsculos sapatos de salto alto. Como de costume, 

com os joelhos levemente dobrados, ela parecia estar preparada para dar um salto à 

frente. (BAP, p. 26) 

 

Essa ridicularização que beira o cômico faz parte da cultura LGBTQI+, praticada 

especialmente por travestis e drag queens. Na cultura estadunidense, a gongação é chamada 

de reading ou shade. A gongação em seu fundamento pode ou não ter a intenção de ofender, 

cabe à pessoa gongada levar isso na brincadeira e retrucar ou levar a sério e partir para a 
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 Ver Glossário na página 147. 



82 

 

briga. Usualmente, a gongação é levada pela veia cômica, que parte da brincadeira ao 

ridicularizar a outra para que quem gonga esteja como ―superior‖. Ocorre de forma parecida 

com o jogo The dozens e o rap na cultura negra estadunidense (PORTILHO, 2009, p. 100), 

exceto que não tem princípios musicais ou lúdicos. A protagonista faz a mesma coisa com 

uma amiga que passa uns dias morando na casa dela, Ponpon, mas de forma mais intensa. 

Enquanto observava Ponpon, visualizei Michel Serrault interpretando Alben em A 

gaiola das loucas. Eles eram incrivelmente parecidos. Tinham o mesmo ar de 

hipersensibilidade, presunção e fervor ingênuo, além de gestos idênticos e até o 

mesmo jeito de segurar o copo. Ponpon estava fazendo uma ótima imitação. Precisei 

morder minhas bochechas por dentro para evitar cair na gargalhada.  (BAP, p. 150) 

 

É notório que a narradora está secretamente gongando Ponpon com o leitor. Essa parte da 

narrativa consta da descrição que a protagonista faz enquanto sua amiga contava a história de 

um fã em seus shows. Ponpon não imitava, ao menos propositalmente, a personagem referida 

e a narradora não conta isso diretamente à amiga. Recorrentemente a narradora se utiliza de 

artifícios orais ao longo da obra, as gongações não apenas fazem parte deles como incluem o 

leitor no processo. É importante salientar que a gongação não diminui o senso de comunidade 

e que, como se pode ver na prévia citação que contrasta as travestis com mulheres cis (BAP, 

p. 33), ao fazê-lo, a narradora exalta as travestis e gonga quem não pertence à comunidade, 

funcionando como ―só eu posso falar dos meus‖. 

No que tange a mudanças corporais, além da utilização de hormônios que aparece na 

descrição de Fatoş abla, a narrativa aborda o implante de silicones. Ao visitar Aylin, a 

protagonista a encontra sem a parte de cima da roupa. Esta é uma das poucas personagens não 

gongadas em sua descrição.  

O corpo dela era belo e gracioso, realmente encantador. Não perdia em nada para 

alguém que se veria estampada no pôster central de uma Playboy. Seus recém-

adquiridos seios eram pequenos e empinados, em contraste com o modelo Dolly 

Parton que é a última moda. Como a orgulhosa proprietária de um novo brinquedo 

ou joia, fazia questão de exibi-los. Estava nua da cintura pra cima. Na parte de 

baixo, apenas shorts. (BAP, p. 105) 

 

Seus seios eram motivos de orgulho, uma vez que ―um novo sistema de castas estava surgindo 

no mundo das travestis. As que tinham seios se consideravam superiores às que não tinham‖ 

(BAP, p. 108). Uma vez que trabalham com prostituição, seus corpos são os produtos à venda 

que precisam estar bem formados e exibidos. Ter seios, dessa forma, é ter a possibilidade de 

oferecer algo a mais do que as outras, logo, poderiam cobrar mais caro e, por isso, sentiam-se 

superiores às que não tenham. Diferentemente de TM, BAP não aborda essa questão como 

uma adequação corporal à identidade. Isso pode ocorrer pelos dez anos de diferença entre as 

obras, como pela perspectiva narrativa, uma vez que a narradora de BAP não possui seios. 
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A mercantilização do corpo para fins sexuais direciona as pessoas Trans para a 

estereotipação exacerbada não apenas de uma feminilidade imaginada, mas também de uma 

sexualidade exótica. Entre as discussões sobre o capital, questiona-se toda força de trabalho 

como mercantilização do corpo; entretanto, os serviços sexuais exigem das identidades 

femininas a submissão e a passividade. Pelúcio (2011) discorre sobre os estereótipos de 

gênero/raça e como estes não manipulados para o efeito de propaganda. A autora, ao longo de 

sua pesquisa, percebe que as travestis 

(...) vão manipulando esses estereótipos para se promoverem naquele competitivo 

negócio. Aprendem acionar jogos eróticos que lidam com papéis de poder e 

submissão, dominação e passividade. Descobrindo que há uma densa gramática sexual 

que compõe os códigos desses encontros. (PELÚCIO, 2011, p. 113) 

 

A aquisição de seios da personagem de BAP é uma parte desss jogos eróticos que manipula os 

estereótipos da feminilidade e da sexualidade para seguir a gramática sexual que traz o seu 

ganha-pão. Pelúcio se baseia nas ideias de ―o prazer se sentir o diverso‖, de Segalen, e o 

―orientalismo‖, de Said, para articular a exotização dos corpos Trans no mercado sexual. Esse 

desejo pelo exacerbabo, imaginado é o que leva as pessoas Trans que trabalham com 

conteúdo sexual a valorizar os dotes tanto da feminilidade, quanto da quebra de gênero, como 

seios, nádegas e pênis avantajados. Aylin, assim, não busca uma feminilidade qualquer, mas 

uma que caiba no pôster central de uma Playboy, uma revista direcionada ao conteúdo de 

nudez artística/pornográfica. 

Por fim, julgamos importante salientar que independente da identidade de gênero, é 

importante que o indivíduo conheça seu corpo e o domine, uma vez que a tecnologia ainda 

não permite se desassociar dele. Ainda que os padrões de beleza e as disforias de gênero 

reneguem os corpos desconformes, é necessário compreender que o corpo não é o inimigo, da 

mesma forma que as construções impostas sobre este precisam ser derrubadas. O corpo, 

assim, se torna o reflexo da identidade e, com uma construção identitária consciente e sem 

amarras, pode ser alterado para melhor refletir. Uma vez compreendidas as formações 

corporais e suas relações com as identidades, vejamos como esses corpos se relacionam com 

outros corpos no que tange às sexualidades e afetos. 

Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora 

Esta seção destina-se a investigar as sexualidades e afetos das personagens 

protagonistas das obras. Para tanto serão consideradas as atrações físicas por eles descritas e 

como (e se) desenvolve a afetividade romântica. Não se busca nesta parte averiguar 

afetividades fraternas ou familiares. Não se intenciona nomear as sexualidades das 
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personagens a não ser que as próprias as nomeiem. Não se intenciona, também, discorrer 

sobre os desejos sexuais secundários na obra, como o caso de desconhecidos ―cantando‖ a 

protagonista de BAP em um restaurante, uma vez que os interesses de outros para nossos 

corpos não afetam nossa sexualidade nem necessariamente despertam afetos. 

A protagonista de BAP não nomeia sua sexualidade, apenas descreve as suas 

preferências sexuais. Ao ser chamada por uma das meninas de ―maridinho‖, a personagem 

dispara que 

o ―maridinho‖ a quem ela se referia era a pessoa que vos fala. Eu não tinha intenção 

alguma, e de fato nunca teria essa intenção, de dar uma de marido de ninguém, 

muito menos de uma das meninas. Anos atrás, por curiosidade, eu havia assumido 

esse papel umas poucas vezes. Para dizer a verdade, no entanto, não tenho muito 

prazer em brincar de marido nem com homens nem com mulheres. Num aperto, 

consigo fazer minha parte, contanto que seja recíproco. Porém há vezes em que, no 

cumprimento do dever, por respeito ao meu profissionalismo, faço o que me é 

solicitado. (BAP, p. 109) 

 

O contexto agrega outros sentidos ao termo ―marido‖ que precisam ser apontados. As 

travestis da obra que se prostituem utilizam tal apelido para se referirem a seus clientes. 

Quando a protagonista afirma que não pretende assumir esse papel, não se refere a ser cliente 

das meninas, mas sim a assumir um papel de ―ativa‖ na relação sexual, ou seja, ser a pessoa 

que penetra em uma relação sexual que envolve penetração. A narradora aponta que, apesar 

de não gostar, já assumiu esse papel no ato sexual basicamente por curiosidade pessoal ou por 

necessidade profissional, quando estava em uma relação de prostituição na qual o cliente 

solicitava que ela praticasse o ato. Com relação às mulheres, a única referência efetuada é na 

citação acima em que relata o desconforto do papel sexual, mas não explicita seus afetos ou 

desejos para com outros aspectos ou papéis.  

Em outro momento, ela descreve sua preferência por ―homens com certo orgulho, que 

não sejam grudentos. Se ele me quer de verdade, precisa me agarrar pelo braço, me arrastar 

para o canto e me possuir. É claro, cultivar este ar de donzela indefesa é parte da minha cena. 

E parte da minha diversão‖ (BAP, p. 21). Ainda que demonstre tal preferência, a narradora 

não a coloca como uma regra, assim como não demonstra sua preferência por outras pessoas 

que não homens. Na obra, quatro deles são abordados como interesses ou casos sexuais-

afetivos, alguns celebrados como desejos, outros como pura necessidade. 

O menos abordado no texto é Hüseyin. Taxista da área próxima da casa da protagonista, 

Hüseyin é um grande admirador da mesma e por isso, como esta costuma pedir corridas em 

horários similares, organiza seus trabalhos de forma a sempre atendê-la. A narradora o acusa 

de lhe declarar sua paixão sempre que possível, mesmo que ela recuse e lhe diga que ele não 

faz seu tipo. A narradora também explica tal insistência, pois ―um dia, num momento de 



85 

 

fraqueza, numa época em que precisei de amor e carinho, ele havia desfrutado dos meus 

favores. Pois é. Ele está na minha cola desde aquela ocasião.‖ (BAP, p. 21). É interessante de 

se observar como ela o trata simplesmente como um caso sexual, sem a menor possibilidade 

de afeto e sem o menor interesse. Essa ausência afetiva a leva a enxergar como se ela tivesse 

prestado favores a ele, ainda que ela estivesse necessitada de amor e carinho. O fato de ele 

estar na cola dela desde então, apesar de não gostar de homens grudentos, apenas infla seu 

ego referente ao rapaz. Em outro momento, por necessidade de disfarce em sua investigação, 

ela o agarra e o beija na porta de um condomínio (BAP, p. 94-95), afirmando em seguida que 

foi apenas pela necessidade da situação. Essa relação não é explorada na obra além do 

exposto. 

Jihad2000 também é um caso sexual da protagonista. Kemal é um jovem 

fundamentalista religioso que usa bordões agressivos nos grupos de bate-papo moderados pela 

narradora e, para ter acesso a tais grupos, utiliza o codinome Jihad2000. A relação sexual 

entre as personagens é narrada de forma extensa não apenas por descrever o ato, mas por 

descrever os pensamentos da protagonista que dialoga com Kemal fazendo conexões com o 

caso (BAP, p. 72-76). Ao reparar que Kemal expressa um desejo sexual por ela com uma 

inclinação ao masoquismo, a personagem efetua o papel de dominatrix para satisfazer 

sexualmente Kemal e conseguir, durante e através do ato, informações importantes para sua 

investigação. Apesar de aparecer recorrentemente e sempre insinuar seu desejo sexual, Kemal 

apenas consegue ter qualquer relação com a protagonista na passagem supracitada. 

Outra relação brevemente exposta na obra é com Selçuk. Chefe de polícia, Selçuk é a 

força tarefa oficial que ajuda no caso. A única menção ao caso entre os dois remete à infância 

de ambos, uma vez que ―(...) éramos amigos de infância, crescemos no mesmo bairro. Ele me 

protegia quando brincávamos na rua. Mais tarde, trocamos beijos apaixonados até os lábios 

incharem.‖ (BAP, p. 58). O caso ficou no passado. Apesar de persistir um interesse afetivo de 

ambas as partes, a obra não indica mais nenhum caso ou interesse sexual, ou seja, ambos se 

querem bem mas não expressam desejos sexuais um pelo outro. Selçuk é casado com Ayla, 

uma moça que também era do mesmo bairro na infância. A protagonista relata que Selçuk 

provou ambos os lábios e preferiu os de Ayla, começaram a namorar no ensino médio e se 

casaram em seguida (BAP, p. 61). A narradora detecta, ainda, certa agressividade de Ayla por 

supostos ciúmes (BAP, p. 61). Apesar de espaçada, esta é a única relação amoroso-afetiva da 

protagonista com Selçuk na narrativa. 

A obra explicita apenas um caso sexual da personagem que se torna um interesse 

romântico-afetivo. Cengiz é um amigo de Ali, dono da companhia de computação na qual a 
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protagonista trabalha, e conhece a narradora na boate por meio de seu amigo. Ali não costuma 

frequentar a boate e parece ter ido até lá apenas para apresentar seu amigo à sua funcionária.  

Cengiz segurou minha mão por um longo instante. Sem dúvida era um sinal. Ele era 

bonito, e não tão jovem quanto eu pensara à primeira vista. Com certeza passava dos 

quarenta, talvez até estivesse à beira dos cinquenta. Mas com aquele rosto bronzeado 

e olhos brilhantes e profundos, seu carisma ainda estava intacto. (BAP, p. 36) 

 

Após se conhecerem, conversaram na boate, sem que Cengiz tirasse os olhos dela e, em 

seguida, foram para a casa dele. O capítulo seguinte à citação descreve a casa onde passaram 

a noite e a relação que tiveram. O que se inicia como um caso se desenvolve para um 

romance. Ao fim da obra, depois de passar por uma experiência traumática, na qual Cengiz, 

Ponpon e Selçuk resgatam a protagonista, se desenrola a cena a seguir: ―Quando terminei de 

falar, Cengiz se levantou da cadeira e veio para perto de mim. Ele me abraçou. Gostei de ele 

ter feito aquilo, mesmo na frente de Selçuk. Senti orgulho dele. Ele me deu um beijo na testa. 

Seu corpo tinha um cheiro maravilhoso. Eu me aproximei.‖ (BAP, p. 228). Nas páginas 

seguintes, Cengiz e a protagonista vão morar juntos e ele planeja apresentá-la a seus filhos. A 

obra termina com a narradora nervosa por não saber que roupa escolher para o evento.  

Cengiz assume um papel significativo que destoa de um problema social: a afetividade 

para com as pessoas Trans. Demonstrar publicamente afeto a pessoas Trans torna-se um ato 

político, ainda que seja algo simples e comum entre pessoas cis. Maria Clara Araújo (2015) 

relata como seu namorado foi expulso de casa por assumir o relacionamento com ela, uma 

travesti. Amara Moira (2014) relata como adiou sua transição várias vezes por medo de afetar 

as pessoas com quem se relacionava. Ambas as autoras utilizam suas motivações para 

discorrerem sobre o assunto. Araújo (2015) aborda como os homens cis são ridicularizados 

por serem vistos com uma travesti ou mulher Trans e usa como exemplo o ―caso 

Ronaldinho‖, quando o ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol conhecido como Ronaldo 

Fenômeno, no auge de seu desempenho futebolístico, foi encontrado num motel com três 

travestis. O jogador declarou em entrevista (citada por Araújo) que ―cometeu um grande erro‖ 

se disse envergonhado e classificou o ato como estúpido. Esse sentimento, sendo verdadeiro 

ou não, é um pedido de desculpas por ter cometido algo entendido como uma atrocidade: 

demonstrar desejo por uma travesti. Diante de uma pressão social que condena tal desejo, 

demonstrar afeto é impensável. Se o desejo, em sua forma mais bruta, carnal e passageira, 

condena por tanto tempo o homem cis a ser um ―travequeiro‖ (vide o exemplo citado, que já 

passa de dez anos e as piadas permanecem), demonstrar afeto a corpos considerados tão 

abjetos intensifica tal condenação. 
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O afeto, uma vez que não pode ser visto como caso isolado, ―irá condicionar aquele 

parceiro, a enxergar uma transfobia contida em nossa sociabilidade, que antes ele não se dava 

conta‖ (ARAÚJO, 2015, n.p.). Demonstrar afeto por nós e por nossos corpos é quase que se 

colocar em nosso lugar por um breve momento. Num breve momento porque o asco sobre nós 

permanece e sobre as pessoas cis-hétero passa. De qualquer forma, não é qualquer pessoa que 

está disposta a assumir publicamente seu afeto por pessoas Trans. Amara Moira (2014, n.p.) 

aponta que ―é necessário ‗desconstruir-se‘ para ser capaz de gostar de gente como nós, para 

ser capaz de nos tratar como gente‖. Quando saía com uma mulher cis lésbica, esta relata para 

Amara ―nunca ter sentido esses olhares quando saía com outra mulher cis‖ (MOIRA, 2014, 

n.p.). Por mais que a empatia se baseie em uma tentativa de se colocar no lugar do outro, esse 

lugar é inacessível. Ainda que a violência posta sobre nossos afetos respingue na 

cisgeneridade disposta a nos amar, a condenação paira em nossos corpos considerados abjetos 

e indignos. Cengiz viola essa imposição e se submete a receber esses respingos quando abraça 

a protagonista na frente de todos, quando vai morar com ela, quando decide apresentá-la para 

seus filhos. Cengiz, consciente ou não, assume um amor político. 

Sánchez, por sua vez, só demonstra interesse afetivo-sexual por uma personagem. Flor é 

a empregada da vítima de assassinato que Sánchez investiga. Mulher mexicana, mãe de dois, 

uma menina trabalhadora e um menino deficiente. De acordo com a narrativa, o gênero da 

menina e a deficiência do menino foram suficientes para espantar seu marido, pai das 

crianças, como faria qualquer homem mexicano (MDSN, p. 169). Flor possui uma aura que 

atrai Ernesto, além das suas características físicas e seus movimentos. A cor de sua pele, seu 

desinteresse em seu próprio corpo são como ímã para Sánchez (MDSN, p. 35).  

Em um dado momento da investigação, Sánchez volta à propriedade da vítima, uma 

pousada perto da praia, e apenas Flor está no local. Eles traçam um longo diálogo no qual 

conversam sobre muitos assuntos (MDSN, p.164-177). Entre flertes e conversas, Sánchez 

acaba demonstrando seu interesse por Flor meio que inconscientemente, pelo que a narrativa 

indica, e vice-versa. Bebendo demais, Sánchez vai tomar banho para dormir e acaba dormindo 

no chuveiro, sendo acordado por Flor. A cena desemboca no diálogo a seguir: 

– Bem – ela disse. – Eu estava certa. Você não é como os outros homens mexicanos, 

señor Sánchez. 

– Hijole
96

, Flor, eu sou quem sou. 

– Você gosta de dormir com mulheres? 

– Sim. 

– Eu não sou lésbica. 

– Eu espero que não. Isso não me daria chance. (MDSN, p. 176)
97

 

                                                 
96

 Expressão mexicana que indica surpresa. 
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Ernesto gosta de dormir com mulheres. Essa é a única informação que a narrativa dá sobre sua 

sexualidade. Não aponta outros desejos, nem outras pessoas. Não é apenas gostar de dormir 

com mulheres, mas especificamente com Flor, uma vez que não expressa interesse por mais 

nenhuma outra mulher da obra. Mais importante para este texto que os desejos do detetive, 

entretanto, é a explicação que encerra a citação. De uma forma simples, Ernesto explica a 

diferença entre gênero e sexualidade. O termo ―lésbica‖ se refere a pessoas que se identificam 

com o gênero feminino e sentem atrações físico-sexuais/sexuais/afetivas por pessoas que 

também conversam com a feminilidade. Dessa forma, ao afirmar que uma possível 

lesbianidade em Flor acabaria com suas chances, Ernesto está apenas reafirmando sua 

masculinidade. Ele, enquanto homem, ainda que tenha uma vagina, não estaria em um 

relacionamento lésbico por não ser uma mulher.  

A relação entre gênero e sexualidade, no caso acima, é mais simples do que aparenta. Se 

a lesbianidade é a relação afetiva-sexual entre mulheres, Ernesto não pode participar de tal 

relação por não ser uma mulher. Embora não possamos inferir qual seja a sexualidade de 

Ernesto devido à pouca informação sobre o assunto, sabemos que as sexualidades que 

dependem de uma identidade de gênero feminina da parte dele não cabem nesse processo por 

ele ser inegavelmente um homem. Flor aponta para a lesbianidade por ele ter uma vagina. 

Sánchez retoma outro caminho pelo fato de sua vagina não o tornar menos homem. ―Sou 

quem sou‖, ele diz. Não é igual aos outros homens mexicanos, não possui um falo para nele 

basear sua masculinidade e acreditar que todo o mundo gira em torno do membro. Isso não 

muda seu desejo por ela, não o torna lésbica, não afeta sua masculinidade, pois ele é quem é, 

entre muitas coisas, um homem. 

Para muito além de desejo sexual, a relação entre Ernesto e Flor é afetiva. Em nenhum 

momento da narrativa eles praticam o ato sexual, mas a afetividade é externada. Não com 

palavras, mas com gestos e ações. No fim da narrativa, ao voltar para sua casa, Sánchez liga 

para Flor lhe aconselhando ter cuidado e que ligue para ele em emergências, pois ele tem 

inimigos e eles podem atacar as pessoas de proximidade afetiva de Sánchez, ou seja, Flor e, 

por conexão, seus filhos (MDSN, p. 315). Ainda que não diga com todas as palavras, Sánchez 
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 ―Well‖, she says. ―I was right. You aren't like other Mexican men, señor Sánchez.‖ 

―Híjole, Flor, I am who I am.‖ 

―You like to sleep with women?‖ 

―Yes.‖ 

―I am not a lesbian.‖ 

―I would hope not. That would give me no chance.‖ (MDSN, p. 176)  



89 

 

coloca Flor e sua família em seu ―hall da afetividade‖ e sente a necessidade de protegê-la dos 

perigos que isso representa. 

Bobbi, de TM, é a única que nomeia sua sexualidade. Primeiramente, ao falar de sua 

amiga Marilee, Bobbi afirma que tem uma queda por ela desde que se conheceram. A 

afirmação é seguida por uma constatação: ―– Sim, eu acho mulheres atraentes. Homens 

também. Se você é um conservador cristão praticante, eu sou provavelmente tudo o que você 

odeia.‖ (TM, p. 11)
98

. Apesar de ainda não ter nomeado a sexualidade nessa cena, Bobbi já 

limita as possibilidades
99

 de compreensão a um número menor de possibilidades. A 

prerrogativa acerca do conservadorismo se baseia nas desviantes de gênero e sexualidade, 

uma vez que mesmo alcançando uma passabilidade enquanto Trans (o que não é seu caso) 

ainda pode ser vista como desviante por sua sexualidade. Subvertendo as palavras epigrafadas 

de gênero para a sexualidade, se metade a quer e a outra também, ela não se sente obrigada a 

escolher.  

A personagem dá nome à sua sexualidade em um contexto carregado de memórias. 

Bobbi se lembra de um encontro com o policial Phil no teatro. Em seus devaneios, começa a 

explicar sua queda por Phil e diz que durante a noite tem sonhos de fazer amor ―como uma 

mulher‖. Com o termo destacado, Bobbi intenciona dizer ―com uma vagina‖. Previamente já 

foi abordado como a própria Bobbi desassocia gênero de genital, entretanto, no ponto em que 

aqui abordamos, Bobbi ainda está formando sua certeza identitária, pois sabe que é uma 

mulher, apenas busca a melhor forma de desenvolver isso. 

Ainda em seus devaneios, Bobbi ressalta que ―bissexualidade é outra das minhas 

abominações contra tudo o que é puritano e hipócrita na América (...)‖ (TM, p; 167)
100

. A 

personagem chega a tal conclusão por querer fazer amor ―como uma mulher‖ com Phil, e por 

querer fazer amor ―como uma mulher‖ com outra mulher. Seus desejos não são separados por 

gênero. Bobbi demonstra o mesmo desejo por homens e mulheres ao longo da obra. A 

personagem aponta como sua bissexualidade ajudou a confundir sua transexualidade, visto 

que pouco se falava de gênero na sua infância, o que a levou a crer ser um homem gay. Ainda 

                                                 
98

 Yes, I find women attractive. Men too. If you‘re a church-going Christian conservative, I‘m probably 

everything you hate. (TM, p. 11) 

99
 Usamos o termo ―limita as possibilidades‖ pois, se Bobbi sente atração homens e mulheres, ela não é lésbica 

nem hétero. As possibilidades são reduzidas porque ela ainda pode ser bissexual, pansexual, demissexual, 

assexual, sapiossexual, etc. Existe uma lista maior de sexualidade do que de gênero, que não será o foco desta 

pesquisa, mas é importante entender que a atração descrita não indica necessariamente que ela é bissexual. 

100
 Bisexuality is another of my abominations against all that is Puritan and hypocritical in America (...) (TM, p. 

167) 
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que tivesse tentado seguir tal jornada identitária, Bobbi percebe que não pode esconder sua 

atração física por mulheres. Depois de ter casado com uma mulher, ter se divorciado para se 

assumir ―gay‖, a personagem se entende Trans e, nesse novo caminho, ―a primeira coisa era 

aprender que identidade de gênero e preferência sexual são duas coisas completamente 

diferentes. Uma das pessoas que me aconselharam
101

 costumava dizer que ‗gênero é quem 

você é, sexualidade
102

 é quem você ama‘‖ (TM, p. 168)
103

. Embora essas relações sejam bem 

mais complexas que a frase da mentora, acreditamos ser um bom resumo das diferenças.  

A personagem relata como é difícil para uma pessoa Trans encontrar um relacionamento 

sério. 

A coisa difícil, talvez impossível, era encontrar um relacionamento amoroso e 

comprometido. ―Assim que eu lhe digo que sou Trans, está acabado‖ uma disse. 

Todas concordaram. Elas contaram diferentes histórias para ilustrar suas afirmações. 

Às vezes acabava na hora. Às vezes acabava gradualmente. Ele não quis apresentá-

la para sua mãe e família. Ele não queria mais sair tanto. O relacionamento 

estacionou. O famoso ―talvez devamos ver outras pessoas‖ apareceu (TM, p. 180)
104

 

 

O exotismo ligado a pessoas Trans, em concordância com a abjeção, torna a relação sexual 

algo fácil de encontrar e ao mesmo tempo torna difícil o compromisso, a monogamia, o afeto. 

Aumenta-se o desejo sexual, diminui-se todas as outras coisas que se pode esperar de um 

relacionamento romântico-afetivo. Múltiplas narrativas que ocorrem em uma sessão em grupo 

reafirmam como a cisgeneridade encerra seus afetos por não compreender pessoas Trans 

como passíveis do seu amor. Acaba-se, quase que instantaneamente, tudo que até segundos 

antes da notícia se julgava mais concreto e verdadeiro. Relacionamentos amorosos dialógicos 

são reduzidos a monólogos do lixo
105

.  

Nas relações interpessoais, Bobbi demonstra atração física ou interesse romântico ao 

longo da obra por sua amiga Marilee (TM, p. 11), o policial Phil (TM, p. 167), o serial killer 

John Strand (TM, p. 115), Ray, o cliente que é pai da menina Trans (TM, p. 159), sua ex 

esposa Betsy (TM, p. 69), e por Jen, que conhece em um evento (TM, p. 317). Marilee e Phil, 

                                                 
101

 Não se especifica o gênero da pessoa. Uma vez que desejamos não inferir gêneros, tentaremos, sempre que 

possível, manter a neutralidade. 

102
 A tradução literal seria ―sexo‖, mas ficaria ambíguo no contexto usado, logo, preferiu-se o termo sexualidade. 

103
 The first thing was learning that gender identity and sexual preference are two completely different things. 

One of my mentors used to say, ―Gender is who you are, sex is who you love.‖  (TM, p. 168) 

104
 The difficult thing, the maybe impossible thing, was finding a committed, loving relationship. ―As soon as I 

tell him I‘m trans, it‘s over,‖ one said. They all agreed. They told different stories to illustrate their points. 

Sometimes it ended right there. Sometimes it ended by degrees. He didn‘t want to take her home to mom and 

family. He didn‘t want to go to out as much. The relationship got stale. The ―maybe we should see other people‖ 

session came along. (TM, p. 180) 

105
 Ler relato da puta e escritora Amara Moira, escrito em 2015, denominado ―Monólogos do lixo‖. Disponível 

em <http://www.eseeufosseputa.com.br/2015/04/monologos-do-lixo.html>. Acesso em 01/12/2018. 
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embora despertem o interesse da protagonista, não passam de amigos e ambos os lados sabem 

disso. Phil passa um bom tempo na zona de dúvida, pois ela só compreende tudo mais para o 

fim da obra, que ele não é mais que amigo e que também não é menos. Bobbi não tem muita 

certeza ao longo da obra a quantas anda sua relação com o policial (se existe interesse sexual-

romântico, se são amigos, se é estritamente profissional), até que afirma serem amigos e que 

ele realmente se importa com ela como tal (TM, p. 319).  

Os interesses de Bobbi por Ray e Betsy pairam no mesmo lugar, embora de lados 

opostos. Betsy fica na memória, no passado. Bobbi afirma ao longo da obra que a amou 

enquanto mulher enquanto eram casadas e posteriormente afirma que a ama enquanto uma 

irmã. Ray, em contrapartida, fica na possibilidade, em um futuro incerto. Apesar de Bobbi 

demonstrar desejo, interesse romântico, e afeto por Ray e ele por ela, os adventos de suas 

vidas impossibilitam o romance algumas vezes, até que ele decide voltar para sua ex esposa e 

tentar mais uma vez construir uma família com ela e a filha do casal. Bobbi ainda demonstra 

grande afeto por ambos até o fim da narrativa.  

Strand, o serial killer da obra, chega a ter relação sexual com Bobbi, uma relação 

extremamente violenta de várias maneiras. Intenciona-se abordar Strand mais profundamente 

em páginas futuras, quando discutiremos as obras pelas perspectivas detetivescas. Por fim, Jen 

é um dos casos românticos de Bobbi que permeiam a obra. A personagem aparece quase no 

fim da narrativa, quando Bobbi já passou por todos os problemas e quase todas as soluções. 

Apesar de rolar um interesse sexual mútuo, Bobbi pretende manter um ―celibato‖ até passar 

sua cirurgia de redesignação genital. A partir disso, Jen aceita se manter em uma relação de 

―pegação‖ com Bobbi sem ter de mexer na genital da segunda (TM, p. 317). Jen mantém, 

assim, uma relação sexual-afetiva com Bobbi. Apesar de não se declarar apaixonada, Bobbi 

narra que ambas vão visitar uma a outra por um tempo, dando a entender que estão em um 

período de experimentação. Ambas aparentam não ter uma visão ―conto de fadas‖ do amor e, 

por isso, não chegaram a esse ponto antes de a obra terminar.  

As três obras abordam basicamente os mesmos tópicos de formas diferentes. Explicitam 

a importância da demonstração de afeto para com pessoas Trans. O desejo sobre nossos 

corpos não precisa ser objetificador, nem tratá-lo como abjeto. Demonstrações de cuidado e 

carinho são necessárias por serem afirmações políticas, ainda que pareçam atos simples. 

Sexualidade é baseada ou em gênero ou em genital. Se alguém sente atrações físicas por 

mulheres, isso inclui as que têm pênis. Se alguém sente atrações físicas por vaginas, isso 

inclui todas as pessoas com vaginas, incluindo alguns homens, ainda que, depois de 

percebido, o desejo seja reprimido. Gênero e sexualidade são dois universos completamente 
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diferentes que se interligam. A cisnorma heterossexual também é dotada de gênero e 

sexualidade, apenas está tão entranhada na sociedade que se passa por natural, ainda que não 

seja. Nossos corpos desviantes, desviados (bem viados) são tão dotados e dignos de amor, 

desejo, afeto e carinho como qualquer outro. Nossos corpos exotizados e marginalizados 

exigem respeito. E para nós, nenhum amor a menos! 

O bonde das “rejeitada” e as bixas molotov 

Desde Andréia de Maio
106

 a Indianara Siqueira
107

, passando por Paris is Burning
108

 e 

Casa 1
109

, um lema ecoa na comunidade LGBTQI+: ―nossa família somos nós que 

escolhemos‖. O eco ressoa por muitas vozes e por pura necessidade. O senso de família da 

comunidade LGBTQI+ não surge apenas da afetividade entre as pessoas da comunidade, mas 

por não poderem contar com laços sanguíneos, uma vez que muitos são expulsos de casa ao 

assumirem as identidades sexuais e/ou de gênero desviantes. Não ter mais família por ser 

LGBTQI+ une a comunidade entre si. Intenciona-se discorrer a seguir como se dão as 

relações das personagens protagonistas do corpus com a comunidade e com seus 

consanguíneos.  

MDSN é a que possui a abordagem mais breve. Conforme previamente abordado, 

Sánchez é o único indivíduo Trans da obra, logo, sua relação com a comunidade é inexistente. 

Com sua família, Sánchez tem uma relação pouco abordada. O caso que motiva o livro é dado 

a Sánchez por sua mãe, uma vez que a menina desaparecida que Sánchez buscará é filha de 

uma amiga da hidroginástica. De consanguíneos de Ernesto citados na obra há sua mãe, seu 

pai, sua irmã Camélia, Tio Felipe, um burocrata que ajuda judicialmente na mudança de nome 

de Ernesto, Tia María e seu avô. O resumo de todas as relações na frase anterior é o que a 

narrativa apresenta. Ao falar no telefone com sua mãe no início da obra, Ernesto aponta que o 

assunto é o clima por ser o que mais têm em comum, ou não, ainda que ela esteja na neve do 

Canadá e ele no clima tropical do México. A única relação familiar que expressa um vínculo 

afetivo na obra é de Ernesto com seu avô. Ao sair de casa para a investigação, Sánchez olha 

para o espelho, mas 

                                                 
106

 Travesti, prostituta, cafetina e empresária brasileira que criou casas de acolhimento para pessoas LGBTQI+ 

sem casa. 

107
 Puta, Transvestigenere, vegana, transativista, assessora parlamentar, ex-candidata a vereadora do município 

do Rio de Janeiro e dona do CasaNem e do PreparaNem que, respectivamente, acolhe pessoas Trans e as prepara 

para o vestibular. 

108
 Documentário sobre pessoas LGBTQI+ e a arte drag em New York. 

109
 Casa de acolhimento a pessoas LGBTQI+ localizada em São Paulo. 
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(...) a figura distante e pequena não é ele. É seu abuelito
110

, pai de seu pai, um 

mezcalero de Zimatlán, Oaxaca. (...). O avô viu o menino, depois quase o jovem 

rapaz, em sua neta. Parecia para Sánchez que só seu mezcalero, que passou anos de 

sua vida refinando a prática centenária de fazer mezcal, podia ver o mistério nele. 

Ter outra pessoa sabendo disso, sem disfarçar com amor ou desprezo, mas só saber 

disso, acende uma chama. Isso manteve Sánchez vivo na época e, enquanto ele 

encara profundamente os olhos do mezcalero, como se visse através das décadas, 

isso o está mantendo vivo agora também. (MDSN, p. 8)
111

 

 

Da mesma forma que seu avô via Ernesto dentro da pequena neta, Ernesto vê o avô dentro de 

si. A profissão do avô de mezcalero (produtor de uma bebida local chamada mezcal) motiva o 

nome da obra e gera uma relação afetiva tão forte no detetive que, como veremos 

posteriormente, modifica suas crenças e sua forma de enxergar o mundo. Seu avô, já morto no 

período da narrativa, ainda que distante, atua como um guia espiritual em sua jornada. O laço 

criado com seu avô era o que o manteve vivo enquanto criança e ainda é a chama que o move 

depois de adulto. A memória de seu avô é sua comunidade.  

TM, em contrapartida, possui uma comunidade recheada. A personagem protagonista 

faz parte do TGA, por isso, existe um background subentendido de pessoas Trans. A relação 

entre família e comunidade na obra é explicitada na cena em que Bobbi descreve o TGA, seus 

frequentadores e a importância desse local de acolhimento.  

O membro médio do TGA é uma Transgênero MTF que negou sua identidade 

feminina por décadas, até que algum incidente ou a crescente pressão da vida a fez 

se assumir. A maioria de nós éramos até certo momento os homens em um 

casamento homem-mulher e cerca da metade tem filhos. A maioria é divorciada e a 

maioria dos divórcios ocorreu cerca de um ano ou dois após se assumirem como 

uma crossdresser. Nosso grupo tem uma preponderância de transexuais. A história 

clássica é: o indivíduo se assume para sua esposa como crossdresser. A esposa se 

esforça por um ano ou dois tentando entender, enquanto a crossdresser busca seu 

lado feminino como um adolescente caçando sua primeira relação sexual. A esposa 

surta e vai embora. A crossdresser é deixada com nada além de seu lado feminino, 

se assume para o resto da família, amigos, talvez até para os colegas de trabalho e 

termina sendo renegada pela maioria deles. Mulheres com quem ele saia, o deixam 

quando ele se assume para elas. Ele se vira mais para a vida feminina, começa os 

hormônios e a viver como transexual. (TM, p. 22)
112

 

                                                 
110

 Decidiu-se manter a palavra abuelito na língua original por sua carga afetiva. 

111
 (...) the distant, smaller figure is not him. It is his abuelito, his father‘s father, a mezcalero from Zimatlán, 

Oaxaca. (...). The abuelo saw the boy, then almost the young man, in his nieta. It felt to Sánchez that only his 

mezcalero, who had spent his life refining the centuries-old practice of making mezcal, could see the mystery in 

him. To have another person know it, to not dress it up in love or scorn, but just to know it, lit a fire. It kept 

Sánchez alive then and as he stares deeply into the mezcalero‘s eyes, as he sees through the decades, it is 

keeping him alive now, too. (MDSN, p. 8)  

112
 The average TGA member is a male- to- female transgender who denied her feminine identity for decades, 

until some incident or just the rising pressure of life made her come out. Most of us were the male in a male- 

female marriage at some point; around half have children. Most are divorced, and most divorces came within a 

year or two of coming out as a cross-dresser. Our group has a preponderance of transsexuals. The classic story is 

the individual comes out to his spouse as a cross-dresser. The spouse struggles for a year or two trying to 

understand, while the cross-dresser pursues his feminine self like a teenage boy chasing his first sexual 

encounter. The spouse freaks and leaves. The cross-dresser is left with nothing but his femme side, comes out to 

the rest of the family, friends, maybe even work associates and ends up being disowned by most of them. 
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Conforme pode se observar, Bobbi não está falando de sua vida, mas da vida das pessoas que 

frequentam o grupo. A narrativa reafirma a informação prévia sobre as tensões familiares e os 

surgimentos de grupos na comunidade. A rejeição familiar é uma regra para pessoas Trans, os 

que não sofrem com tal situação fazem parte justamente da exceção que confirma a regra. A 

cisnormatividade imposta socialmente leva essas pessoas a ―tentar a vida‖ na cisgeneridade 

normativa, que inclui a heterossexualidade, casamento e filhos. O desejo sexual dessas 

pessoas pode efetivamente incluir mulheres cis, que geralmente acabam o relacionamento por 

não ―gostarem de mulheres‖, caso que envolve homens gays. Ao dizer que ―não gostam de 

mulheres‖, não se está falando de feminilidade, pois tanto se refere às mulheres Trans por sua 

feminilidade quanto aos homens Trans por terem vagina. A cisgeneridade compulsória é uma 

aliada fiel da heteronormatividade, eliminando, sempre que possível, as pessoas Trans das 

relações afetivas, sexuais e familiares.  

No que se refere à especificidade de Bobbi, Suas relações familiares não foram muito 

diferentes. Após a cena em que Bobbi coloca um vestido aos cinco anos de idade, seu pai 

nunca mais o olhou da mesma forma. Sua mãe, de acordo com a narrativa, apenas seguia as 

palavras do marido. Não eram maus da mesma forma que não eram carinhosos. Bobbi relata 

que 

Meus pais estavam lá para impor as regras de performatividades e comportamento e 

me fazerem pagar as consequências se eu falhasse em obedecer. Não era um 

contexto ruim. Eles não eram cruéis ou abusivos, eles apenas não gostavam muito de 

mim. Com o passar do tempo, eu não pensava muito deles também. Mas lidamos 

bem e eu aprendi a me virar sozinha cedo. (TM, p. 48)
113

 

 

A indiferença da família de Bobbi para com ela gera nela uma reciprocidade. Efeminada 

desde criança, seu pai julgou-a gay e não quis mais contato com ela, ainda que antes não 

tenha sido efetivamente próximo. Bobbi não passou pelos problemas apresentados com sua 

família por ter se entendido e começado a construir sua feminilidade quando já não havia 

contato com eles. Ao descrever sua relação com o pai, a personagem aponta um acordo que 

fizeram no qual ele pagaria a faculdade dela (enquanto ela ainda se apresentava como ele) 

desde que nunca mais voltasse para a casa dos pais. O acordo foi cumprido. Dessa forma, é 

possível que seus pais nem tenham ciência de sua transição.  

                                                                                                                                                         
Women he dates drop him when he comes out to them. He gets more into the femme life, starts hormones, and 

lives as a transsexual. (TM, p. 22) 

113
 My parents were there to set rules for performance and behavior, and make me pay the consequences if I 

failed to comply. It wasn‘t a bad set up. They weren‘t cruel or abusive, they just didn‘t like me much. And as 

time went on, I didn‘t think much of them, either. But we got along fine and I learned to stand on my own two 

feet early. (TM, p. 48) 
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Ainda que a transexualidade não tivesse sido um fator de discordância familiar por falta 

de conhecimento da mesma, sua relação com a família se mostra mais pesada para Bobbi do 

que ela demonstra na citação anterior. Quando a pessoa que efetuará a cirurgia de 

redesignação genital alerta Bobbi para os riscos de dor resultantes do processo, a personagem 

diz não ligar e que ―quando penso em dor, penso no desprezo do meu pai por quem eu 

realmente sou. Penso na minha mãe me abandonando porque meu pai mandou. Penso sobre 

todas as opiniões cortantes e vis que as pessoas me direcionaram por eu ser diferente.‖ (TM, 

p. 321)
114

. O que era descrito como indiferença é revisitado como dor. Maior que a dor da 

cirurgia, que é passageira, é a dor da crença em passar o resto da vida sem ter uma base 

familiar para se resguardar do mundo.  

Bobbi, em contrapartida, possui uma comunidade a sua volta. Tanto o grupo TGA como 

seu círculo de amizades agem como família. Ainda que não pudesse contar com seus 

consanguíneos para lidar com a hostilidade que a sociedade reserva para pessoas Trans, Bobbi 

não precisou lidar sozinha com essas situações. A personagem trata sua família escolhida 

como fundamental para passar pelos processos traumáticos e dolorosos que sofreu ao longo 

da narrativa. 

Minha comunidade é o que tem me feito superar tudo. Tenho sido abraçada por 

Marilee mais nas últimas seis semanas do que minha própria mãe me abraçou minha 

vida inteira. Cecilia me liga todo dia. Ray aparece a cada quatro semanas para um 

corte de cabelo e para nos atualizarmos na vida um do outro. Phil é um cliente 

regular também e nós tomamos café algumas vezes só pra conversar. Minha ex-

esposa Betsy me liga várias vezes na semana só para ver como estou lidando 

conforme o tempo se aproxima. Ela quer me levar no aeroporto amanhã e me pegar 

quando eu voltar. (TM, p. 323)
115

 

 

As amizades de Bobbi são o que a sustenta. Cumprem o papel acolhedor que se espera de uma 

família. Uma comunidade é unida por algo em comum. Essa em específico, formada por 

Marilee, Cecilia, Ray, Phil e Betsy (também Jen e Roger, seu patrão, que não constam na 

citação mas constam no contexto da cena), possui em comum o carinho e o cuidado por 

Bobbi. Isso a leva a não desejar mudar de cidade nem de emprego, uma vez que conseguiu 

uma grande oportunidade em sua profissão, já que, depois de tudo o que passou, ―(...) amar as 

pessoas a minha volta era fácil. Algumas delas me amaram antes de eu me amar. Não falo de 

                                                 
114

 When I think of pain, I think of my father‘s contempt for who I actually am. I think of my mother abandoning 

me because my father said to. I think of all the nasty, cutting remarks people have sent my way because I‘m 

different. (TM, p. 321) 

115
 My community is what has pulled me through. I‘ve been hugged by Marilee more in the last six weeks than 

my own mother hugged me in all my life. Cecelia calls me every day. Ray comes in every four weeks for a 

haircut and to get us caught up on each other‘s lives. Phil's a regular client, too, and we had coffee a couple of 

times just to chat. My ex-wife, Betsy, calls several times a week to see how I‘m holding up as my time draws 

near. She wants to take me to the airport tomorrow and pick me up when I get back. (TM, p. 323) 
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amor romântico. Falo sobre o tipo de amor que une as pessoas enquanto elas lidam com as 

intermináveis contingências e surpresas da vida.‖ (TM, p. 325)
116

. Laços forjados a fogo, 

enquanto as múltiplas violências destinadas a pessoas Trans (das quais a personagem quase 

completa bingo) são experienciadas levando ao sofrimento não apenas as vítimas diretas, mas 

também quem deseja o bem dessas vítimas. 

A proximidade enquanto comunidade pode criar laços que serão tratados literalmente 

como familiares, incluindo a hierarquia. A comunidade LGBTQI+ tanto no Brasil como nos 

Estados Unidos possui a tradição de criar famílias que compartilham seus costumes e 

características centrais, principalmente entre as pessoas LGBTQI+ que performam 

artisticamente, como drag queens, transformistas e travestis. A própria pesquisadora que 

escreve esta dissertação foi batizada com o sobrenome ―Brasil‖ a acompanhar o ―Catarina‖, 

nome dado à sua persona feminina há quase uma década. A hierarquia familiar de mãe e filha 

nasce entre pessoas que educam a geração seguinte a partir da cultura LGBTQI+, com os 

―truques‖ das profissões, o dialeto Pajubá
117

, como os membros daquela família devem se 

portar, entre outras especificidades.  

BAP contém essa característica familiar. A obra não aborda a família da personagem 

protagonista e apenas cita que outra travesti possui irmãos. A ausência de relações sanguíneas 

é uma afirmativa. É um silêncio sonoro. É possível que se leia a obra inteira sem se questionar 

o motivo de nenhuma das vinte e duas personagens Trans terem um parente presente. A um 

olhar mais atento, o silêncio é discurso. A característica familiar na obra aparece de relance, 

de forma breve. Gönül, ao conversar com a protagonista sobre como conheceu a menina 

assassinada, Gül, relata que serviu sexualmente seus irmãos e que, quando o menino mais 

novo da família a viu, ficou em seu pé para sair da cidade do interior onde morava e se mudar 

para Istambul. Para Gönül, ―(...) seria como uma filha. Eu até comecei a chamar ele de Gül 

por causa do rosto, que parecia como uma rosa. O nome pegou.‖ (BAP, p. 55). Gönül ensina à 

Gül as técnicas de conseguir dinheiro na profissão que segue, esperando que Gül cuide dela 

quando ficasse mais velha. A jovem a abandona para viver com Ceren, outra travesti 

prostituta que é mais ―mão-aberta‖. Ao que a obra indica, as relações de expectativa fraterna 

também acontecem entre as travestis.  

                                                 
116

 (...) loving the people around me was easy. Some of them loved me before I loved myself. I‘m not talking 

about romantic love. I‘m talking about the kind of love that bonds people together as they deal with life‘s endless 

contingencies and surprises.(TM, p. 325) 

117
 Ver Glossário na página 147. 
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Enquanto comunidade, existe muita briga interna devido aos conflitos da profissão. 

Devido a serem prostitutas, precisam manter a boa aparência e uma boa relação com os 

clientes. As brigas se davam por roupas e acessórios emprestados e não devolvidos e clientes 

roubados. A gongação é frequente, logo, pode gerar brigas quando alguém pega mais pesado. 

Entretanto, ―apesar de todas as rixas internas, as meninas até que são boas quando precisam 

demonstrar solidariedade. Principalmente quando o problema é um cliente encrenqueiro, uma 

vizinhança conservadora ou alguma outra ameaça externa.‖ (BAP, p. 87). Apesar de diversa e 

às vezes discordante, a comunidade é coesa, composta de diferentes personalidades que 

formam um todo. Ainda que briguem entre si, ninguém de fora da comunidade pode se atrever 

a mexer com uma delas. O lema mosqueteiro de ―um por todos e todos por um‖ toma 

rapidamente o lugar da individualidade. Sem amparo familiar ou governamental, a 

comunidade só tem a si para resguardá-la. 

Em uma de suas canções, denominada ―Mulher‖, a cantora que assina a epígrafe deste 

capítulo aborda as pessoas Trans que interagem com a feminilidade e declara que a travesti na 

rua ―não tem deus, nem pátria amada, nem marido, nem patrão, o medo aqui não faz parte do 

seu vil vocabulário, ela é tão singular só se contenta com plurais. (...) Nem sempre há um 

homem para uma mulher mas há dez mulheres para cada uma (...)‖ (QUEBRADA, 2017b). O 

trecho musical dialoga com a situação até este ponto discutida. Existe uma comunidade 

fragmentada que forma um todo e que se une através de uma necessidade de defesa. Quando 

as religiões, o Estado, a sociedade fazem questão de diminuir socialmente um grupo, retirando 

sua educação, possibilidade de emprego, de afeto, de sobrevivência, de viver ainda que 

sobreviva, é necessário se levantar como um grupo unido e coeso que luta por si.  

Não tem deus nem pátria amada 

A religiosidade é um tema transversal das identidades de gênero. A religiosidade pode 

estar nas identidades em si, como as hijras no sul asiático, que possuem tal identidade por 

cultuar uma deusa, assim como os two-spirit nativos americanos, que creem terem os espíritos 

masculino e feminino, da mesma forma que pode ser opositora, como o conservadorismo 

cristão que, em alguns casos mais extremos, prega até a morte ao grupo. De qualquer forma, a 

religiosidade acaba por se fazer um traço das identidades. Aqui, debateremos duas religiões, o 

cristianismo, presente em TM e MDSN, e o islamismo, presente em BAP.  

BAP é a que possui a relação mais direta com a religiosidade. A protagonista não 

expressa fé em alguma divindade em momento algum. Ao conversar bastante com um 

fanático religioso, ela solta um ―– se Alá quiser – eu disse. A conversa com Jihad2000 afetara 
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meu palavreado‖ (BAP, p. 61). Apesar de não necessariamente expressar uma fé em Alá 

através dessa fala, esse é o momento mais próximo de uma religiosidade da personagem. A 

proximidade da obra com o islamismo se dá no fato de o serial killer da obra assassinar as 

travestis que foram registrados com nomes de profetas do Alcorão.  

Duas personagens possuem uma postura conservadora na obra, Kemal (também 

conhecido como Jihad2000) e Adem Yildiz. Kemal aparece logo no início da obra, quando a 

personagem entra na sala de bate papo e relata que o nome da sala atrai valentões agressivos e 

exemplifica a afirmação usando Kemal. 

Por exemplo, temos um fundamentalista radical que usa o apelido de Jihad2000. 

Esta pessoa aparece pelo menos uma vez por noite para nos advertir em letras 

maiúsculas que estamos todos condenados. É por nossa causa que o país foi para o 

inferno, que é onde todos vamos queimar por toda a eternidade. Ele afirma que é 

blasfêmia nós recitarmos orações, pois nossas bocas imundas iriam apenas macular a 

palavra ―Alá‖. (...) Imagino que o apelido de Jihad se refira a uma guerra santa 

travada contra nós. (BAP, p. 15) 

 

Jihad é o nome que se dá às guerras santas muçulmanas contra os infiéis e inimigos do 

Islã. 2000 é um ano próximo da data em que ocorre a narrativa e ainda pode se referir à 

primeira década do século XXI. Ao longo da obra, Kemal lança várias mensagens que já tem 

escritas e apenas cola nos grupos de conversa e sai. Em praticamente todas as conversas 

virtuais em que aparece, múltiplas e diversas mensagens são lançadas. A primeira que aparece 

na obra é importante, pois é a que associa os assassinatos aos nomes de profetas. 

(escrito em letras vermelhas) 

<VOCÊS TODOS SERÃO QUEIMADOS. VÃO ARDER EM CHAMAS 

RUBRAS! 

PERVERTIDOS 

VOCÊS SE DESVIARAM DO CAMINHO DA VIRTUDE. 

ESCOLHERAM O CAMINHO DA MERDA 

O INFERNO AGUARDA VOCÊS! 

O INFIEL QUE MORREU HOJE NÃO FOI O PRIMEIRO 

E NÃO SERÁ O ÚLTIMO! 

HEREGES, PREPAREM-SE! 

UMA GUERRA SANTA COMEÇOU! 

VOCÊS SÃO OS PRÓXIMOS!> 

(...) 

< TENTAM ADULTERAR A CRIAÇÃO DO TODO-PODEROSO 

VOCÊS QUEREM MESMO SER MAIS ESPERTOS QUE O GRANDE 

CRIADOR? 

(...) 

UM DE VOCÊS ARDEU EM CHAMAS! 

O PECADOR IBRAHIM QUEIMOU! 

O MUNDO TEM UM PECADOR A MENOS> (BAP, p. 17) 

 

Apesar de não ser o assassino da obra, sendo posteriormente descoberto pela detetive com 

uma deficiência física que o impossibilitaria de cometer os assassinatos da forma que foram 

cometidos, Kemal possui ciência dos crimes e de como acontecem. Ainda que não possa 

afirmar que existe um serial killer matando travestis com nomes de profeta, o religioso usa 
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dessa informação para amedrontar as outras travestis. Com o desenrolar da obra, a 

personagem descobre que Kemal sente atração sexual por homens e que desconta em minorias 

suas frustrações sexuais. Sua perseguição era geral por realmente ter muita fé em sua religião 

e por ter pensamentos extremistas. De acordo com a narrativa, ele ―não tinha uma inimizade 

especial por travestis. Eles estavam no mesmo nível dos outros pecadores e infiéis: gays, 

lésbicas, judeus, socialistas, os que se vestiam de forma indecente, bebedores de álcool e os 

que não ensinavam as crianças a jejuar e rezar‖ (BAP, p. 71). Como visto, uma extensa e 

heterogênea lista de classes são alvos de seus discursos de ódio.  

A religiosidade de Adem Yildiz quase não é expressa na obra. O único contato direto 

que a narradora tem com o extremista é no fim da obra. Ainda assim, o fato de ele assassinar 

travestis com nomes de profetas já diz muito sobre seu extremismo. Sua família é dona de 

uma rica companhia alimentícia na Turquia. No site da empresa, ―o pai Yildiz relatava como, 

‗com a graça de Deus‘, eles haviam alcançado tanto sucesso e como a sua ‗fé‘ sempre o 

ajudara mostrando-lhe o caminho‖ (BAP, p. 122). Vindo de uma família muito rica e muito 

religiosa, Adem possui freios morais extremamente rígidos que contrastam diretamente com a 

liberdade de sua educação estadunidense. A empresa da família é conhecida como ―(...) um 

grupo conservador de empresas, que segundo rumores, estava envolvido com a turma 

religiosa do haci-hoca‖ (BAP, p. 34). A personagem e tudo a sua volta se refere ao 

extremismo religioso. 

Adem se relaciona sexualmente com as travestis e as assassina não apenas para eximir a 

sua culpa, mas por possuir a ideia de que limpará o mundo de tal ―mácula‖. Com um 

comportamento típico do extremismo religioso, não enxerga no homicídio cometido algo 

errado, uma vez que não apenas crê estar fazendo um favor à humanidade como está pautado 

pelos escritos religiosos. É importante salientar que a religiosidade não é o mesmo que fé e 

que nem todas as pessoas que creem e possuem religião são extremistas. O extremismo, 

parente direto do totalitarismo, precisa ser combatido e não é de se espantar que, ao se travar 

uma guerra santa, existam retaliações. 

O fundamentalismo religioso de Kemal e Adem é algo recorrente nas experiências de 

pessoas Trans na obra e fora dela. De extremistas religiosos muçulmanos à bancada cristã no 

Congresso Nacional Brasileiro, a utilização da religiosidade para mascarar o preconceito e o 

ódio destinado às minorias, que em nada se relaciona com a fé, é uma das principais batalhas 

que precisam ser enfrentadas pela população LGBTQI+. Da luta contra os direitos sociais ao 

homicídio efetuado em nome de algum deus, entre ficção e realidade, a comunidade enfrenta 

a disseminação do ódio disfarçado de bem querer divino e uma parcela ainda encontra a fé 
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nos mesmos deuses usados contra si. Diferente da religiosidade e da institucionalização, a fé é 

um relacionamento íntimo e pessoal que pode auxiliar pessoas a passar por momentos 

difíceis. Outra parcela não necessariamente possui fé em divindades, o que não diminui o seu 

direito à vida e a expressar sua ausência de religiosidade e fé. 

A protagonista de TM também não expressa fé em divindades e, assim como a 

protagonista de BAP, apenas demonstra sua repulsa ao conservadorismo que a ataca. A 

personagem aborda mais o lado hipócrita do ato que a religiosidade em si. Religião e fé não 

são debatidas na obra, apenas o motivo de pessoas quererem fazer outras se sentirem mal sem 

se atentar para seus próprios erros. A cena se desenvolve logo após ela receber muitos elogios 

por seu trabalho e parar em um bar para tomar um chocolate quente. No bar, dois adolescentes 

começam a tirar sarro dela, o que a leva para a seguinte reflexão: 

Enquanto tomo meu chocolate quente, me pergunto se essas crianças são do tipo de 

religiosos saudáveis que estão no processo de crescimento para serem santarrões 

hipócritas, como seus pais provavelmente são. A vida é sagrada, desde que 

estejamos falando da filha grávida de outra pessoa, desde que não tenhamos que 

pagar nada para apoiar uma criança indesejada, desde que ainda possamos depender 

de nosso exército profissional para matar uma gentalha oculta que acreditamos poder 

ser uma ameaça à nossa segurança e ao nosso sagrado direito de engordar na frente 

da televisão.  (TM, p. 174)
118

 

 

O que incomoda Bobbi não é necessariamente o conservadorismo ou o extremismo religioso, 

mas a hipocrisia envolta nas premissas que utilizam em seus discursos contra as minorias 

sociais. Como se pode ver na citação acima, da mesma forma que Kemal, o conservadorismo 

cristão não possui um alvo único. Embora defendam a vida quando o assunto é aborto, 

conforme aponta a narrativa, não hesitam em realizar o próprio aborto quando suas filhas 

adolescentes engravidam fora do casamento, assim como não hesitam em defender um 

exército genocida que mata crianças estrangeiras. Defendem a vida de quem for branco, cis e 

hétero, assim como pensam que os que não seguem os padrões não são tão dignos de viver. 

Esse paradoxo conservador é o que irrita a personagem.  

A narrativa aponta também que nem todo cristão conservador é necessariamente um 

hipócrita religioso ou preconceituoso. No extenso trabalho de ter de explicar sua 

transexualidade para todos os seus clientes, um em específico chama a atenção, pois  

ele é alto, poderoso, com uma grande firma de contabilidade. Rico. Conservador. Eu 

espero o pior, mas não acontece. – Ah, que diabos – ele diz quando eu acabo minha 

palestra. – Eu sempre me perguntei se não deveria ter meu cabelo cortado por uma 

                                                 
118

 As I sip my hot chocolate I wonder if these kids are wholesome religious types who are in the process of 

growing up to be sanctimonious hypocrites, like their parents probably are. Life is sacred, as long as we‘re 

talking about someone else‘s pregnant teenage daughter, as long as we don‘t have to pay anything to support the 

unwanted child, as long as we can still depend on our professional army to kill unseen rabble we think might be 

a threat to our safety and our sacred right to get fat in front of television. (TM, p. 174) 
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mulher, mas eu gostei do jeito que você fez. Agora eu terei uma mulher cortando 

meu cabelo do jeito que eu gosto. (TM, p. 36).
119

 

 

Esperar o pior funciona como salvaguarda. O que acontecer de bom é lucro quando as 

expectativas estão baixas. O ponto de vista é importante para que não haja generalizações. 

Todo indivíduo tem (ou deveria ter) o direito de expressar sua fé desde que esta não interfira 

na individualidade de outrem. A religiosidade ou a fé não podem ser fatores determinantes de 

manutenção alheia. Ainda que acompanhado de freios morais, o conservadorismo não deve 

ser imposto sobre outras individualidades não adeptas a este.  

Sánchez é ateu. Em uma conversa com Alicia ao visitar o mezcalero, Sánchez lhe 

afirma isso e começa um diálogo sobre os motivos de não acreditar nesse ―conto de fadas‖ 

(MDSN, p. 263). Entretanto, Ernesto nos abre outra possibilidade de discussão em todo o 

capítulo vinte e três, denominado ―Mezcalero‖ (p. 249-276): a decolonialidade. Apesar de não 

acreditar em divindades, o detetive vai atrás de Don Celestino, um mezcalero como seu avô, e 

dialoga com ele como quem dialoga com um guru espiritual.  

Walsh (2012) explica que a decolonialidade é parte do rompimento com a 

colonialidade. Para a autora, não basta descolonizar, declarar independência do país e se 

tornar um grupo independente, é necessário decolonizar, ou seja, se libertar das amarras 

coloniais do poder, do ser, e do saber, buscando através da ancestralidade e dos saberes 

originários novas formas de sociedade, outras possibilidades e outros conhecimentos. Sánchez 

busca esse conhecimento ancestral no mezcalero. Compreendemos que os conhecimentos dos 

povos originários não são místicos, extraterrestres ou menores, como são representados em 

canais como Discovery Channel e History. Compreendemos também que não são apenas os 

conhecimentos ocidentais colonizadores e europeus que são válidos ou científicos. Sánchez 

substitui a religiosidade por fé na ciência, mas, diferente do detetive de enigma clássico, como 

Poirot e Holmes, em uma ciência não-europeia, ancestral, decolonial. 

Ainda que não possua religião ou fé em divindades, Sánchez acredita muito mais na 

capacidade dos saberes decoloniais que em deuses para resolver suas questões. Sánchez 

afirma que não está em uma jornada espiritual com o mezcal no centro (MDSN, p. 271), 

entretanto, é o mezcalero, com seus conhecimentos práticos sobre o lugar, que reúne as 

evidências recolhidas pelo detetive e deduz onde o assassino esteja (MDSN, p. 276). Na 

dualidade ciência-religião, Sánchez mantém uma visão decolonial de ciência, da mesma 

                                                 
119

 He‘s a tall, heavyset muckety-muck with a big CPA firm. Rich. Conservative. I expect the worst, but it 

doesn‘t happen. ―Ah what the heck,‖ he says, when I finish my spiel. ―I always wondered if I shouldn‘t be 

having a woman cut my hair, but I liked the way you did it. So now I‘ll have a woman cutting my hair just the 

way I like it.‖ (TM, p. 36). 
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forma que não aceita as religiões (nem coloniais nem decoloniais). A busca por 

conhecimentos práticos e o desligamento da religião são características comuns em detetives. 

Aprofundaremos a análise dessas características no capítulo a seguir.  

Considerações Transviadas 

As narrativas que incluem a transgeneridade e a transexualidade acabam por fazer uma 

transnarração. O modo de narrar, os pontos de vista, a construção estética e identitária das 

personagens alteram o modelo literário vigente. Isso não significa que deva ser tratada como 

uma literatura maior ou menor que outra, mas como uma variação válida de representação 

social. As três obras aqui analisadas, sob essa perspectiva, exemplificam o que previamente 

foi chamado de Literatura Trans. Pertencer a tal grupo não tira essas obras da categoria 

literatura, apenas demonstra que a hegemonia não é o único meio válido.  

Se a literatura funciona como uma representação da realidade, a literatura Trans 

funciona como a representação de uma realidade específica, que leva em conta as visões, 

vocabulários, ações, expectativas e construções de uma realidade não condizente com o 

padrão cis-hétero. Com isso, não afirmamos que a literatura Trans engloba qualquer 

representação mimética. Uma vez que busca representar uma realidade específica, a abjeção 

imposta sobre nossos corpos e gêneros não pode ser um determinante. Pudemos ver como as 

três obras aqui analisadas tratam as questões específicas à comunidade Trans com respeito e 

cuidado. 

Ter uma literatura que nos representa é bater de frente com a chacota que de nós foi 

feita no âmbito literário. Todas as violências explicitadas nos diálogos acima, como a abjeção 

de nossos corpos e afetos, a ridicularização de nossas identidades, bordões e especificidades e 

a ratificação da margem como nosso lugar são questões sociais que foram corroboradas pela 

literatura. O que chamamos de literatura Trans tende a afrontar essa generalização feita de 

nosso grupo. Construções distintas de ser e de fazer (ou até ignorar) os gêneros, não mais 

satisfeitas em reconstruírem os gêneros sociais (gender), também vêm reformulando os 

gêneros literários (genre).  

  



103 

 

CAPÍTULO III 

THE TI (OR T-EYE) - THE TRANS INVESTIGATOR 

  

A ficção criminal tem qualidades que a tornam adequada às tarefas 

de crítica e protesto: ela lida com atos de violência, com métodos 

desviantes de assegurar a subordinação dos outros e com o processo 

de subjugá-los à sua vontade; seus enredos se voltam para a 

revelação da criminalidade oculta; seus protagonistas são 

marginalizados, forasteiros forçados a perceber as falhas das 

estruturas de poder estabelecidas; em algumas das variantes gerais 

mais populares, os protagonistas alienados também são capazes de 

uma agência eficaz, permitindo-lhes agir contra os corruptos e 

poderosos
120

 - Lee Horsley 

 

Os prévios escritos nos auxiliaram a compreender como a construção de personagens 

Trans altera a percepção da construção narrativa hegemônica. Não apenas o gênero social é 

colocado em perspectiva, mas a sociedade em si. Vista de uma ótica marginalizada 

socialmente, a narrativa se molda a outras formas e necessidades. Este capítulo intenciona 

verificar como a mudança de gênero (gender) interfere no gênero (genre). A ficção criminal, 

aqui delimitada ao estudo apenas das narrativas detetivescas, segundo aponta Horsley, é uma 

boa plataforma para representar as tensões sociais. Por envolver crimes, as narrativas 

funcionam como palanque para questionar não apenas a sociedade, mas o gênero literário em 

si.  

Conforme explicitado em linhas anteriores, a narrativa detetivesca em seu período 

inicial foi instrumento de catarse para o indivíduo socialmente hegemônico e de manutenção 

do status quo. O hardboiled, apesar de bater de frente com a polícia, também acaba sendo 

regido por uma moralidade e por um senso de justiça bem compatível com o senso comum. 

Ao reverter essas personagens em terroristas de gênero, que ignoram e destroem umas das 

mais estabelecidas e sacralizadas normas sociais, nossos detetives confrontam tal 

estabelecimento da mesma forma que confrontam Dupin, Holmes e suas estruturas da 

consolação. Em uma sociedade desolada para alguns grupos específicos, nada pode servir de 

consolo para o status quo. Vejamos como nossos detetives demonstram isso. 

 

                                                 
120

 Horsley, Lee. Twentieth-Century Crime Fiction. New York: Oxford University Press, 2005. p. 5-6. Crime 

fiction has qualities that make it well-suited to the tasks of critique and protest: it deals with acts of violence, 

with devious methods of securing the subordination of others, and with the process of subduing them to your 

will; its plots turn on the revelation of hidden criminality; its protagonists are marginalized, outsiders forced into 

awareness of the failings of established power structures; in some of the most popular generic variants, the 

alienated protagonists are also capable of effective agency, enabling them to act against the corrupt and powerful 
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Transinvestigar: Novos modelos baseados nos clássicos 

As três obras que compõem o corpus desta pesquisa têm a narrativa centrada na 

investigação de crimes, o que as caracteriza como narrativas criminais. Entretanto, o termo 

guarda-chuva abarca também narrativas centradas na execução dos crimes, nos criminosos, da 

mesma forma que pode focar em um trabalho policial. Uma vez que as três envolvem 

investigação com os parâmetros detetivescos, usaremos narrativas detetivescas como nome da 

especificidade.  

A protagonista de BAP não é uma detetive profissional. Seu contato com os crimes 

ocorridos começa ao ler no jornal sobre a morte de uma travesti chamada Ceren. A morte 

desencadeia na protagonista reflexões sobre problemas passados pelas travestis na Turquia. A 

violência e a marginalização social são os fatores que mais incomodam seus pensamentos. De 

acordo com a narrativa, ―por diversos motivos, o número de travestis mortas está aumentando. 

(...); todos estão fora de controle e a violência está se alastrando. A vida vale menos que 

nunca. E as meninas estão sendo abatidas por alguns trocados‖ (BAP, p. 7). Ainda que o 

jornal noticie a morte como um acidente, um prédio velho que entrou em chamas e matou 

Ceren asfixiada e queimada por conta de uma bituca de cigarro, a protagonista não acredita 

muito nessa colocação por saber que a vida dura das ruas forjou um instinto quase felino nas 

meninas.  

Em seguida, na mesma cena, a personagem relata o problema com a polícia local. A 

descrença na polícia não ocorre pela sua incompetência cognitiva para solucionar crimes em 

geral, como teria um detetive cartesiano, ou por sua corrupção e conexão com o crime, como 

exigiria a moral hardboiled. A descrença na polícia está na extrema violência envolvida nos 

casos não despertar a curiosidade policial, fazendo com que os responséveis levem a 

investigação com desinteresse. A narradora afirma não se lembrar de ―(...) uma única travesti 

que tenha morrido de causas naturais. Tem sempre alguma maldade envolvida. E a polícia 

invariavelmente arquiva as mortes como crimes não solucionados. Quando não conseguem 

provar homicídio, nossas meninas sempre levam a culpa‖ (BAP, p. 8). O preconceito e a 

marginalização social são reafirmados pelo Estado. A polícia, cumprindo o papel dos 

músculos do Estado, ignora as mortes de pessoas não-cis e ratifica a falta de valor sobre 

nossos corpos através de um silêncio barulhento. Assim como Pilatos, ao lavar suas mãos, a 

polícia se torna cúmplice por omissão. Ao buscar meios de culpar a vítima, a instituição tenta 

lavar as mãos com lama e acaba por assumir o lugar de ―uma instância de i-legalidade 
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profundamente cisnormativa, espaço institucional de violência e colonização de diversidades‖ 

(VERGUEIRO, 2015, p. 148).  

A detetive segue o modelo sociológico de investigação. A narrativa não busca criar 

enigmas para que os leitores tentem descobrir quem cometeu os homicídios. Durante o 

processo investigativo, apenas duas pessoas levantam suspeitas. Uma delas é Kemal, o 

deficiente que em seu primeiro contato com a detetive se isenta das responsabilidades, por 

causa de sua deficiência motora. O outro é Adem Yildiz, uma das figuras poderosas locais, 

que efetivamente cometeu os crimes. A detetive associa o suspeito às mortes antes da metade 

da obra e o resto da investigação é apenas para conseguir provas suficientes para mantê-lo na 

cadeia.  

De repente me ocorreu: Adem Yildiz, adamstar, starman, ★adam, a estrela 

vermelha!... Quem sabe estávamos na pista certa afinal. Meus olhos brilharam de 

ansiedade. (...). Mesmo se eu estivesse na pista certa, precisava arranjar alguma 

evidência concreta. Eu não conseguia pensar num modo de incriminar Adem Yildiz, 

de fazer com que minhas acusações colassem. (SOMER, 2010, p. 96-97) 

 

A preocupação da narradora é conseguir provar com evidências suficientes para que Adem 

não consiga escapar. Como possui um nome conhecido e muito dinheiro, a família Yildiz 

pode tanto pagar pela liberdade como pode pagar alguém para ser preso no lugar de Adem. 

(BAP, p. 96). Com a função de apontar os problemas sociais contemporâneos, o foco se torna 

a morte das travestis, mesmo que não se deixe de apontar os privilégios de classe. 

As classificações dos modelos de detetive não são estáticas e podem ter características 

de outros modelos. Em gênero, não vale muito a pena tentar delimitar regras, pois, por mais 

que possa existir uma linearidade entre individualidades, as regras que impõem limites 

acabam por serem quebradas antes mesmo de serem lançadas. A afirmativa anterior pode ser 

aplicada tanto ao gênero social quanto ao literário.  

A personagem não é uma máquina de pensar como Holmes, mas afirma ter inteligência 

superior à média. Reclama com avidez dos participantes de um jogo televisivo de perguntas e 

respostas (BAP, p. 18). Pratica exercícios físicos e possui grande habilidade de luta e 

autodefesa (BAP, p. 19), diferente dos cartesianos clássicos, que não entrariam em brigas 

físicas exceto quando estritamente necessário. Apesar de não confiar muito na polícia, possui 

um amigo policial que lhe passa informações de dentro das investigações (BAP, p.  58).  

A protagonista decide que não dá mais para ignorar as mortes e que já havia se 

envolvido muito para abandonar o caso a partir da quarta morte (BAP, p. 64). Seu primeiro 

passo é se caracterizar para visitar Kemal, o extremista religioso da internet. O interessante é a 

escolha de ter ―ido ali trajando meu mais convincente disfarce de ‗rapaz descolado‘‖ (BAP, p. 
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73). Desviante de gênero, se vestir de rapaz é o seu disfarce. A narradora usa a 

cisnormatividade a seu favor, revertendo-a em disfarce que lhe permitiria passar mais 

despercebida em suas intenções. Enquanto a tradição detetivesca utiliza disfarces que 

envolvem costumes e tradições, como uniformes e trajes muito usuais, a capa que cobre as 

intenções dessa detetive é a cisgeneridade.  

Em conversa com a detetive, Selçuk, o chefe de polícia, começa uma ligação com o 

cumprimento que segue  

– Merhaba, Poirot. 

– Pode me chamar de miss Marple – eu respondi. (BAP, p. 123).  

 

O diálogo faz referência aos clássicos detetives de Agatha Christie. O corte que a protagonista 

dá em Selçuk é para indicar a adequação de gênero em sua investigação. Da mesma forma que 

Miss Marple se utiliza da sua idade para bisbilhotar e investigar os crimes, a detetive turca usa 

de suas características masculinas para se disfarçar e chegar a lugares onde sua identidade 

feminina não é esperada. Nossa protagonista, dessa forma, seria o que Portilho (2009) 

chamaria de herdeira de Miss Marple, uma vez que ―é precisamente o ‗apagamento‘ dessas 

mulheres na sociedade que permite que elas levem a cabo o seu trabalho de investigação, 

valendo-se da posição marginal que ocupam para questionar as regulações e normas às quais 

apenas aparentemente se submetem‖ (PORTILHO, 2009, p. 94). A marginalização de sua 

identidade de gênero desviante ignora a sua presença em ambientes masculinos e femininos, 

levando-a a resolver os crimes.  

A relação entre investigação e marginalização da identidade também é muito presente 

em TM. Bobbi, refletindo sobre o ato de se assumir Trans, denuncia que é ―porque eu não 

deveria ser quem sou. Porque eu posso pagar taxas, obedecer à lei, ser boa para todo mundo e 

ainda ser assassinada porque não há problema em matar travecos
121

‖
122

 (TM, p. 30). De 

acordo com a reflexão, ser uma pessoa Trans é o suficiente para que sua vida valha menos. A 

regra para esse grupo social é ser a vítima; se atrever a investigar através de informações 

obtidas é assumir um local designado para as pessoas que acham ―ok‖ a morte na comunidade 

Trans. 

A relação de Bobbi com a polícia não é melhor do que em BAP. Para a cabeleireira, ―a 

maioria dos policiais considera pessoas como eu alienígenas e eu suspeito que a maioria das 

                                                 
121

 Traveco é um termo pejorativo para se referir a travestis no Brasil, da mesma forma que trannies é usado em 

língua inglesa. 

122
 All because I‘m not supposed to be who I am. Because I can pay taxes, obey the law, be good to everyone, 

and still get murdered because it‘s okay to kill trannies. (TM, p. 30)  
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esposas de policiais ache o mesmo.‖
123

 (TM, p. 11). A implicância entre as classes é 

demonstrada a princípio no âmbito pessoal. Bobbi começa a apontar questões como olhares e 

tratamentos que indicam certa repulsa a sua transgeneridade. Sua reclamação não é 

institucional nessa primeira instância. Ainda assim, essa atitude pode ser um motivo. Essa 

repulsa por pessoas Trans pode ser a causa da indiferença dedicada aos casos com a classe 

envolvida. Ainda que o nível de pessoas Trans cometendo crimes seja quase nulo (TM, p. 

295), a maioria dos crimes contra a classe não são resolvidos (TM, p. 221-223), sendo uma 

boa parte deles cometidos por clientes (TM, p. 295).  

A denúncia de Bobbi sobre o descaso policial é mais enfático que em BAP. O serial 

killer da obra ordena que dois capangas estuprem Bobbi em um beco. Após a violência 

sofrida, Bobbi não quer recorrer à polícia para fazer a denúncia por crer que esta não 

resolverá o caso. Vai ao hospital para fazer exames e, ao perceber a violência, o próprio 

hospital aciona a polícia. Phil, policial que aos poucos se torna amigo da Bobbi, se encarrega 

do caso. Ao ser entrevistada pela sargento responsável por estupros, a seguinte discussão é 

gerada: 

– Isso não nos levará a nada, – eu respondo. – Essa piranha pensa que eu tive o que 

eu mereci, da mesma forma que todos os seus colegas exceto talvez você. – 

Lágrimas rolam pelo meu rosto. As lágrimas me enfurecem, mas a sargento do setor 

de estupro está mais enfurecida ainda.  

– Seu pervertido escandaloso – ela grita de volta. – Você me enoja. Vocês doentes 

se embonecam como uma prostituta de dois dólares e depois vêm chorando para nós 

porque algum cara foi pra cima de vocês. Você me enoja. (TM, p. 195).
124

 

 

A policial não tenta disfarçar sua parcialidade. A culpabilização da vítima é explícita. Bobbi, 

ao não confiar na instituição, apenas antecipava esse tipo de reação. De acordo com vergueiro 

(2015), ―a própria produção da identidade+categoria travesti [está] atrelada (...) à sua sujeição 

ao extermínio por parte dos pobres ocós
125

 ‗enganados‘ sobre nós ou pelo ódio 

institucionalizado e exercido a partir de autoridades fascistas que se utilizam de suas posições 

de poder para agredir e assassinar pessoas Trans.‖ (VERGUEIRO, 2015, p. 149). A repulsa 

que Bobbi aponta no primeiro contato com policiais na obra sai do campo pessoal e entra para 

o campo institucional com relação à sargento. A utilização de sua posição para menosprezar, 

agredir, humilhar ou simplesmente não cumprir com a sua função empregatícia, baseando-se 

                                                 
123

 Most cops consider people like me an alien species, and I suspect most cop wives feel the same way. (TM, p. 

11) 

124
 ―It can‘t get us anywhere,‖ I answer. ―This nasty bitch thinks I got what I deserved, and so do all of her 

colleagues except maybe you!‖ Tears trickle down my cheeks. The tears anger me, but the rape sergeant is even 

angrier. ―You loudmouth pervert!‖ she yells back. ―You make me sick. You sick fucks get all dolled up like two 

dollar whores then come whining to us when some guy jumps you. You make me sick!‖  (TM, p. 195) 

125
 Ver Glossário na página 147. 
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na seletividade que julga o merecimento de acordo com achismos individuais, torna os 

indivíduos da polícia tão amigos das pessoas Trans quanto seus violadores.  

Ao perceber que o (c)istema de (in)justiça não faria nada para resolver o seu caso, a 

personagem e um amigo resolvem agir por conta própria. Bobbi continua sendo seguida pelos 

capangas de Strand e traça uma emboscada para eles. Ela os atrairia para o mesmo beco onde 

foi violada e lá estaria um amigo seu que daria uma surra em seu agressor. Na manhã após a 

execução do plano, a polícia bate na porta dela para culpá-la pela agressão, ainda que não 

tenham provas. Bobbi conclui que ―esses idiotas imbecis não atravessariam a rua para 

investigar o estupro e agressão a mim, mas a ideia de que eu possa ter me vingado de meu 

agressor os torna preocupados com a segurança pública‖
126

 (TM, p. 254). A segurança pública 

não envolve as pessoas Trans, pois, para o (c)istema, os corpos abjetados não precisam de 

segurança e nem podem fazer parte do que é ―público‖ devido à crença de que público é 

sinônimo de hegemônico.  

O detetive da polícia, Allan Wilkins, ameaça prendê-la com agressividade e diz / afirma 

que a vida dela enquanto transmulher na cadeia masculina não seria fácil (TM, p. 308). A 

ameaça de Wilkins e as ofensas da sargento responsável pelo setor de violências sexuais são 

meios coloniais de manutenção de poder sobre os corpos. A colonização do corpo não apenas 

institui que um único modelo é certo como aniquila os que não se enquadram. A polícia, nesse 

quadro, se torna um ―(c)istema estruturado para a normatização e brutalização racial e de 

diversidades corporais e de identidades de gênero‖ (VERGUEIRO, 2015, p. 148). A narrativa 

de Bobbi, em contrapartida, é um dos ―manifestos como escritas de novos modos de vida, 

conexão brejeira, corpos expandidos, regimes não mais dicotômicos nem do uno, do 

universal‖ (LUSTOSA, 2016, p. 397). Em sociedades em que a colonização dos corpos tem 

como braço forte o (c)istema policial, a arte Trans comporá a revolução decolonial. 

Assim como em BAP, Bobbi também se disfarça de homem. Para investigar Strand, 

Bobbi compra roupas masculinas para que ninguém perceba que está ali. Como todos a sua 

volta naquele momento só a conhecem depois da transição, Bobbi também se utiliza da 

cisnormatividade para confrontar o assassino sem levantar suspeitas. Ao chegar à boate em 

que Strand está, Bobbi carrega uma bolsa, ―mas o que está dentro da bolsa é um homem que 

todos achavam estar morto. Bob Logan, ou alguém que parece um pouco com ele, está 

                                                 
126

 These bumbling idiots wouldn‘t walk across the street to investigate the rape and beating of me, but the 

thought that I might have taken revenge on my assailant has them concerned about public safety.  (TM, p. 254) 
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voltando à vida por um tempo‖
127

 (TM, p. 243). Mais uma vez a cisgeneridade é entendida 

como disfarce. A normatividade, para a personagem, é uma arma utilizada para quebrar o 

(c)istema por dentro. 

A obra também aponta os clássicos. Phil se responsabiliza pelo caso de violência de 

Bobbi, além de já ser o responsável pelo caso do assassinato de Mandy. Ao perceber que o 

policial não conseguiu resolver um homicídio, a personagem entende que muito menos 

conseguirá resolver uma violência sexual e que, ―além do mais, Phil é um cara muito legal e 

muito gostoso, mas não é um Sherlock Holmes‖
128

 (TM, p. 191). Com tal associação, Bobbi 

pretende dizer que Phil não é um detetive cartesiano, não é uma máquina de pensar e que não 

tem a capacidade para resolver crimes que Holmes tem. A narradora, além de fazer menção à 

criação de Doyle, também menciona características das obras de espionagem. Para elaborar o 

plano de emboscada dos seus agressores, Bobbi utiliza  

(...) técnicas de romances de espionagem para ver se eu conseguiria localizar alguém 

me seguindo. Eu parava de repente para olhar a vitrine de uma loja, ou fingia mudar 

de ideia sobre alguma coisa e voltava a uma loja em que havia acabado de passar. 

Ou apenas entrava em uma loja, passava pela saída em um beco e dava a volta. 

Agora eu tenho certeza de que tem dois homens diferentes me seguindo em ocasiões 

diferentes.
129

 (TM, p. 169) 

 

As referências a Holmes e aos modelos de espionagem servem para fazer contraste. A 

protagonista não efetua uma investigação no modelo cartesiano, nem é uma detetive particular 

como o hardboiled. Bobbi demonstra suas diferenças para com o modelo clássico e com os 

sistemas governamentais de espionagem para realçar o que Portilho (2009) chamaria de 

―maneiras outras de fazer‖ (p. 97). A autora, em diálogo com Certeau sobre as práticas 

cotidianas, alega que ―constituem uma tática por meio da qual as comunidades marginalizadas 

representadas buscam se (re)apropriar de um espaço cultural, político e sócio-econômico, 

adquirindo novos significados no espaço de confronto entre o centro de poder e a periferia‖ 

(PORTILHO, 2009, p. 97). A referência aos clássicos tanto em BAP quanto em TM buscam 

esse espaço de confronto para que produzam novos significados do fazer investigativo. 

Transinvestigar, nessa perspectiva, não apenas coloca uma personagem Trans como detetive 

substituindo o que geralmente seria uma pessoa branca cis heteronormativa de classe social 

                                                 
127

 But what‘s in the bag is a man everyone thinks is dead. Bob Logan, or someone who looks a little like him, is 

coming back to life for a little while. (TM, p. 243) 

128
 Plus, Phil is a very nice guy and really hot, but he‘s no Sherlock Holmes. (TM, p. 191). 

129
 (...) spy-novel techniques to see if I could spot someone following me. I‘d stop suddenly to look in a store 

window, or pretend to change my mind about something and walk back to a store I had just passed. Or just go 

into a shop, go out the alley exit, and circle around. I‘m now sure there are two different men who follow me on 

different occasions. (TM, p. 169) 
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elevada, mas também reformula os modelos de investigação e de detecção de crimes não mais 

efetuados contra a sociedade moderna, mas contra a marginalidade travestida.  

Sánchez, por sua vez, não aparenta buscar uma reformulação dos modelos, mas uma 

adaptação. O clássico detetive hardboiled da era noir estadunidense é transportado para o 

México contemporâneo e se utiliza das transições de Ernesto para adaptar as características de 

um homem branco cis estadunidense para um homem latino Trans mexicano. Sánchez é um 

detetive profissional que mora em seu escritório (MDSN, p. 1) e que, ao voltar para o México 

por medo de ser descoberto Trans no Canadá, consegue com seu tio uma licença de detetive 

profissional e um porte de armas (MDSN, p. 12) 

A relação entre lei e crime na obra é complexa. O pai de Ernesto era um traficante que 

transportava cocaína da Colômbia aos Estados Unidos e se muda com a família para o Canadá 

para não ser pego. O tio de Ernesto, Felipe, é um burocrata que trabalha para o ministério 

público do México, taxado como um mestre da realidade e ilusão que utiliza de seu poder 

para manipular documentos (MDSN, p. 10), fazendo a conexão entre a lei e o crime. Com 

essa ascendência, Sánchez se torna o policial modelo de seu distrito no Canadá (MDSN, p. 9). 

Sánchez não apenas contraria as possibilidades de seguir a carreira do pai no crime, mas 

contraria a visão que seus pais têm da polícia em geral: 

No início, seus pais ficaram apavorados quando ele disse que queria estudar para ser 

policial. Mas ele entendeu mal a preocupação deles. Não era porque ele estava se 

juntando ao outro lado, mas porque temiam por ele. Ele seria pego, eles tinham 

certeza, no lado errado das coisas — engrossando o crime, a prostituição, ou uma 

praça de extorsão, mesmo movendo drogas em grande quantidade ou bens roubados. 

Não porque Sánchez fosse mau ou desonesto, mas porque era assim que os policiais 

agiam. Policiais eram parasitas.
130

 (MDSN, p. 137) 

 

Posteriormente, Ernesto aponta que essas características não são válidas para a polícia 

canadense, embora as associe com a polícia mexicana. Nesse caso, não é o detetive quem se 

mistura com a criminalidade, mas a polícia. Seguindo vias contrárias a Vidocq (figura que dá 

rosto ao início da polícia na França em meados do século XIX e utilizava bandidos para 

infiltração), não são mais usados os criminosos em trabalho para a polícia, mas é usada a 

polícia para defender a criminalidade. 

Como se espera de um detetive hardboiled, Sánchez não confia na polícia local. Tanto 

pela corrupção existente nela, como ocorre nas narrativas hardboiled, como pela falta de 

                                                 
130

 At first, his parents were mortified when he told them he wanted to study policing. But, he misunderstood 

their concern. It was not because he was joining the other side, but because they feared for him. He would get 

caught up, they were sure, on the wrong end of things — creaming the rackets, prostitution, or an extortion 

plaza, even moving bulk dope or stolen goods. Not because Sánchez was bad or dishonest, but because that was 

what cops did. Cops were parasites (MDSN, p. 137) 
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capacidade cognitiva básica, como ocorre com os cartesianos, a polícia mexicana não se faz 

digna de crença: 

Agora ele está no México e os policiais são só outra gangue. (...) os policiais, não 

importa o nível, não conseguiriam resolver um Sudoku simples. Ao contrário, eles 

se inserem em sua própria zona de criminalidade. Esse é o motivo de ele dizer a si 

mesmo que só ele pode encontrar o assassino de Cinnamon e só ele pode trazer essa 

pessoa à justiça.
131

 (MDSN, p. 137) 

 

A afirmação de que somente ele é capaz de encontrar o assassino de Cinnamon não tem os 

mesmos princípios que em Holmes. A descrença do detetive cartesiano na polícia é por esta 

ter o intelecto e o conhecimento de mundo extremamente menores do que os do detetive. 

Embora os policiais mexicanos não sejam um exemplo de intelectualidade, a motivação de 

Sánchez está pautada em princípios morais. A polícia não deixa de resolver o caso por ser 

burra, mas por ser corrupta. Ainda que possua muitos motivos (como a família e a identidade 

de gênero) que corrompem a hegemonia, Sánchez trabalha para a restauração do status quo. 

Ernesto põe a sua forma de investigar em dissonância com o modelo cartesiano de 

investigação. A emblemática persona de Sherlock Holmes afirma em um dos seus artigos 

lidos por Watson que  

– de uma gota d‘água,  — dizia o autor, — um lógico poderia inferir a possibilidade 

de um Atlântico ou um Niágara, sem ter visto ou ouvido falar de qualquer dos dois. 

Toda a vida é portanto uma grande corrente, cuja natureza é conhecida sempre que 

vislumbrarmos um único de seus elos. Pelas unhas de um homem, pela manga de 

seu paletó, por suas botinas, pelos joelhos de suas calças, pelas calosidades de seu 

dedo indicador e polegar, por sua expressão, pelos punhos da camisa - por cada uma 

dessas coisas a profissão de um homem é claramente revelada. (DOYLE, 2013, p. 

25). 

 

Para o detetive clássico, em sua primeira aparição pública na obra Um estudo em vermelho, a 

dedução pode fazer com que uma pessoa dotada de lógica mesmo de relance consiga inferir a 

profissão de alguém. A posição marcada pelo avanço da racionalidade e da ciência no fim do 

século XIX se caracteriza na ideia de que a ciência tudo pode, logo, com um bom 

conhecimento científico, é possível descobrir qualquer coisa. 

 Em contrapartida, representando as relativizações da modernidade tardia, Sánchez 

acredita saber que ―lógica e dedução podem ter mais de um caminho. Há muitas decisões que 

alguém pode tomar e estas não estão necessariamente erradas, como num jogo de xadrez.‖
132

 

(MDSN, p. 271-272). Para o detetive mexicano, não existe apenas uma verdade sobre um fato 

                                                 
131

 Now he is in México, and the cops are just another gang. (...) the cops, doesn‘t matter their level, couldn‘t 

solve a one star Sudoku puzzle. Instead, they insert  themselves into their own zone of criminality. This is why 

he tells himself only he can find Cinnamon‘s killer, and only he can bring that person to justice. (MDSN, p. 137) 

132
 Is that I know logic and deduction can have more than one path. There are many decisions one can make, and 

they are not necessarily all wrong, as in a game of chess. (MDSN, p. 271-272) 
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e, ao ser colocado de frente com o exemplo de Holmes, poderia afirmar que muitas outras 

possibilidades levariam aquelas partes do corpo e da vestimenta a chegarem a tal estado que 

não necessariamente a profissão. Como em um jogo de xadrez completo que, de uma forma 

ou de outra chega a um xeque-mate, vários caminhos podem levar a um assassino da mesma 

forma que acreditar em um caminho único pode levar ao erro.  

 Não é apenas com a criação de Doyle que Sánchez dialoga. Conforme explicitado na 

análise a ele direcionada sobre gênero, para Sánchez, a passabilidade era o mais importante. 

Sánchez já sabia ser um homem e já se portava nos moldes do que acreditava ser um, mas 

recorre às mudanças corporais não por sentir a necessidade de adequar o que via, mas o que 

era visto por outros. A passabilidade que Ernesto busca pode ser comparada com a 

invisibilidade de Father Brown, criação de G. K. Chesterton, um padre detetive que soluciona 

os casos através de sua percepção e que é um figurante em sua própria história. Em um conto 

chamado ―O homem invisível‖, o padre somente aparece após dois terços da narrativa ter 

ocorrido e soluciona o caso sem auxílio. Em sua aparição, a personagem é descrita como se 

fosse parte da mobília: ―num recanto em estilo rococó decorado com sabres, arcabuzes, 

curiosidades orientais, garrafas de vinhos italianos, caldeirões rudimentares, um gato persa 

felpudo e um padre católico baixinho e sem graça, que parecia estar especialmente deslocado" 

(CHESTERTON, 2011, p. 64). Posteriormente, o padre é comparado com um cachorrinho 

inocente que apenas segue os rapazes. 

 O homem invisível da obra não chega a ser invisível. O padre informa aos rapazes que 

o criminoso é um invisível mental, pois não é que ninguém o consiga ver, é que ninguém 

suspeita dele e revela o criminoso como o carteiro. O homem invisível da obra também pode 

ser considerado o padre, uma vez que ninguém desconfia de que seja um detetive e que, caso 

a obra não fosse canonizada nas narrativas detetivescas e não tivesse seu nome no título da 

obra, nem o leitor teria indícios de que o padre é a mente operante da investigação. O desejo 

de Sánchez é se tornar um ―homem invisível‖, alguém que não chame a atenção por seus 

traços considerados femininos. Sánchez deseja ser o Father Brown da identidade de gênero. 

 Outra característica importante do modelo hardboiled encontrada em Sánchez é o 

copo na mão. A fim de demonstrar sua ancestralidade mexicana, a característica do detetive 

de copo na mão aparece preenchida de mezcal. A bebida de origem mexicana que, de acordo 

com Sánchez, é apenas produzida no México, carrega em si as lições afetivas e lógicas usadas 

pelo detetive. Além de carregar as memórias de seu avô, um mezcalero, o álcool também o 

leva a buscar outro mezcalero que carrega a ciência pré-colonial e o direciona para localizar 

informações que seu treinamento policial no Canadá não conseguiu. O copo na mão desse 



113 

 

detetive carrega as marcas de decolonialidade do saber e prioriza uma ciência não-

eurocentrada, marginalizada, que não possui relação com os estudos forenses, mas que não se 

demonstra inferior. 

 Para finalizar as características de Sánchez enquanto detetive, focalizaremos sua 

solidão. Caracterizado como um lobo solitário (PORTER, 2003, p. 59), o detetive hardboiled 

já não possui mais um companheiro de aventuras que posteriormente narrará suas peripécias, 

como Watson fez com Holmes. Descrito através da solidão, o detetive hardboiled geralmente 

não possui um amigo ou ajudante. Sánchez segue com a solidão nas suas relações humanas, 

mas se aproxima de uma cadela ironicamente chamada Bill Clinton. A cadela, que tinha como 

tutora Cinnamon, que foi assassinada, passa a acompanhar Sánchez e, segundo alegações do 

mesmo, lhe dar conselhos (MDSN, p. 109). Através de olhares julgadores, latidos importunos 

e contato mental, Bill Clinton (a cadela
133

) ajuda Ernesto julgando suas ações e reclamando de 

suas escolhas. 

 Entre referências e dissonâncias ao clássico modelo detetivesco, os três detetives aqui 

analisados deixam sua marca nas narrativas detetivescas. Seus métodos investigativos 

dialogam com sua identidade de gênero para formar algo novo. Um homem socializado como 

menina, uma mulher que se disfarça do homem que foi e uma pessoa que transita entre os dois 

gêneros utilizam as normatividades de gênero social para questionar o gênero investigativo, 

quebrando padrões e demonstrando especificidades do ser Trans na área detetivesca. 

O Cistema (é) criminal 

 O crime nas três narrativas centralizadas neste estudo possui algo em comum: o serial 

killer. A imagem de um indivíduo produzindo a morte em série não apenas funciona como 

representação do medo pós-moderno como carrega em si as suas metáforas. Cada assassino 

em série representado no corpus dialoga com um medo cultural e histórico, desenhando 

através de seus homicídios diálogos com os problemas sociais representados na literatura de 

crime. Não se intenciona afirmar que os crimes são reais ou que os assassinos executam 

perfeitamente a mímesis dos crimes sociais, mas sim que a ficção dialoga com a realidade e o 

imaginário cultural. Pedro Sasse afirma que a literatura de crime ―não só dialoga com a 

problemática do ficcional como parece ter já surgido no vão entre o factual e o fictício‖ 

                                                 
133

 A anedota está na tradução literal do termo. Apesar de ser referida o tempo todo como ―the dog‖, a tradução 

literal de cadela é ―bitch‖ termo que também é usado como ofensa. Ao criar a situação, o autor permite o 

entendimento de que ―Bill Clinton is a bitch‖, tanto se referindo à cadela quanto ofendendo o ex presidente dos 

Estados Unidos. 
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(SASSE, 2017a, p. 81). Tal afirmação refere-se à construção na literatura de crime; o autor 

situa-se na literatura criminal brasileira, que retrata crimes reais para a construção da ficção.  

 Ao utilizarem a figura do serial killer, as narrativas dialogam com suas antecessoras, 

uma vez que  

(...) o serial killer não só existe como exerce um papel fundamental no seio da 

cultura que o engendrou. Ele, defenderemos, corporifica as ameaças e inseguranças 

de uma sociedade que, no ápice de sua tecnologia de segurança, vigilância e 

controle, nunca se sentiu tão desprotegida. Ele representa a dissolução completa da 

identificação do mal, a impossibilidade da confiança no próximo, o medo disperso 

que toma a pós-modernidade baumaniana. No entanto, representa, também, os 

ápices do desejo e das fantasias de tal sociedade: liberdade, individualidade e 

consumo levados a suas últimas consequências. (SASSE, 2017b, p. 695) 

 

Se o detetive, conforme apontado em linhas anteriores, é a metáfora para a sua sociedade e 

representará sua moralidade e seus desejos intelectuais, o serial killer representará seus 

medos, suas tensões e suas hipocrisias. Se o detetive é a imagem utópica do indivíduo 

hegemônico, o serial killer é a sua mais pura distopia. Veremos como cada assassino traduz 

os medos para aquilo que os detetives simbolizam e como interagem com outras obras.  

O assassino da obra MDSN representa um medo histórico. Sánchez o conhece como 

Mark Cotton, um cliente da pousada em que a vítima trabalha, ainda que seu nome verdadeiro 

seja Steve Lazar e seja o oitavo criminoso mais procurado pelo FBI. Sua descrição não 

demonstra agressividade, mas acaba por reacender um trauma que envolve o passado do 

México: a guerra México-EUA
134

. Quando Sánchez chega ao pátio da pousada, ―um homem 

se levanta — um homem grande, com mais de um metro e oitenta e mais de noventa quilos, 

com uma cara de Papai Noel e um cabelo fino e loiro cuja metade já ficou branca‖.
135

 

(MDSN, p. 45) 

Simbolizando a ideia decolonial mexicana, Sánchez se contrasta diretamente com uma 

das maiores figuras da cultura anglo-americana, o Papai Noel, símbolo do modelo de 

consumo estadunidense. O homem que representa a pureza e a bondade é na verdade um 

assassino em série, podendo ser diretamente ligado ao seu país que, com a desculpa de levar a 

democracia pela chaminé das nações, as bombardeia roubando suas terras e riquezas. Buscar a 

decolonialidade e realçar suas origens, para o México, é também se livrar das amarras 

coloniais impostas pelos Estados Unidos através da invasão de terras mexicanas e da 

proliferação da cultura anglo-americana pela globalização. Em uma conversa com Don 

                                                 
134

 Portilho (2004) relata como se deu a guerra entre Estados Unidos e México em que os anglo-americanos 

tomam para si parte da terra mexicana logo após o país sair de sua guerra por independência. 

135
 A man stands — a big man, over six feet and more than two hundred pounds, with Santa Claus face and 

thinning, bold hair gone half gray. (MDSN, p. 45) 
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Celestino, o mezcalero que carrega a ancestralidade na obra, Sánchez afirma novamente que o 

assassino parece com o Papai Noel e pergunta se o mezcalero já havia visto um; este, como 

em tom de deboche, afirma já ter visto uma imagem e que ele deve sentir calor dentro daquela 

roupa (MDSN, p. 272) A figura do ‗bom velhinho‘ do Polo Norte não combina com o calor 

tropical da costa mexicana e a utilização de sua imagem para comemorar um feriado que 

também pertence ao México, um país majoritariamente católico, se torna deslocada. 

O detetive também expressa ao mezcalero certa indignação devido ao descaso policial 

com a população mexicana. O mezcalero questiona se Lazar matou outras mulheres além de 

Cinnamon e a resposta de Sánchez é ―– eu não sei. Só estou ciente da gringa Cinnamon e que 

ele matou mulheres na gringolândia (...). É claro, a triste verdade é que ele poderia ter 

desaparecido com meia dúzia de mulheres mexicanas e isso nem no jornal estaria.‖
136

 

(MDSN, p. 272-273). O valor da vida, sob essa perspectiva, possui hierarquia. Não apenas a 

investigação do FBI não se importa com a vida de mulheres mexicanas como reclama para si 

a imagem de seu assassino, não permitindo que seja preso em terras mexicanas. 

Outro contraste importante é o de gênero/raça. Portilho faz um levantamento da 

narrativa detetivesca chicana, ou romance policial como o gênero era popularmente conhecido 

no Brasil, e relata como um escritor chamado Rolando Hinojosa reverte os estereótipos 

presentes no imaginário social estadunidense: 

Ao fazer uma contra-escritura dos romances policiais hegemônicos, retratando 

policiais chicanos honestos, trabalhadores e eficientes, Hinojosa quebra o estereótipo 

do mexicano traiçoeiro e preguiçoso. Nos romances policiais em geral, a polícia 

prende mexicanos malandros, traiçoeiros, preguiçosos, etc. Nesse caso, Hinojosa faz 

uma inversão proposital: mostra um chefe de polícia chicano e sua equipe étnica, 

todos muito competentes, enquanto Randolph Grayson, branco, é um piloto que faz 

tráfico de drogas e contrabando de armas na fronteira. (PORTILHO, 2004, p. 52) 

 

Ainda que denuncie todos os problemas de segurança e de corrupção do México, o autor 

decide colocar como a figura criminosa central um homem branco cis estadunidense a ser 

investigado por um homem Trans não-branco do México. Wilson, da mesma forma que 

Hinojosa, não pretende criar uma utopia mexicana, mas demonstra os Estados Unidos da 

América como uma ameaça maior do que as locais. Os mexicanos se resolvem com o México, 

os estadunidenses ainda são invasores sob a capa do cinismo. 

 Lazar passa despercebido por todos. Recorrentemente é caracterizado como bom, 

cuidadoso, respeitoso e preocupado. Quase todos com quem Sánchez conversou a respeito do 

até então nomeado Mark Cotton afirmaram gostar dele. De acordo com o mezcalero, Lazar 

                                                 
136

 ―I don‘t know. I am only aware of the gringa Cinnamon and that he has killed women in gringolandia,‖ says 

Sánchez. ―Of course, the sad truth is that he could have disappeared a half-a-dozen Mexican women, and it 

would not even be in the papers.‖ (MDSN, p. 272-273) 
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fez Sánchez encontrar segurança nele: ―(...) ele encontrou um lugar onde você e ele poderiam 

tirar sarro sobre as coisas. É com isso que ele está acostumado. Ele encontrará mulheres que 

são como essa hippie ou como a finlandesa e ele vai zombar com homens sobre o quão 

estranhas elas são‖
137

 (MDSN, p. 276). Lazar encarna o medo de uma monstruosidade líquida 

(BAUMAN, 2008), dissolvida, proliferada, escondida, indecifrável e pode ser ―(...) visto 

como a corporificação de um medo que se baseia justamente na indeterminação de suas fontes 

(...). Sua capacidade de aterrorizar reside justamente na impossibilidade de sua prévia 

detecção‖ (SASSE, 2017b, p. 700). Lazar acaba por demonstrar como empregamos sobre o 

Outro a responsabilidade de ser o monstro, enquanto essas características podem estar em nós. 

É difícil para Sánchez conceber que Lazar e ele têm algo em comum, pois não conseguiu 

decifrar a monstruosidade de Lazar e acabou por se identificar com ele. 

 Tirando proveito de suas características hegemônicas, Lazar cruza dois países de 

barco. Sánchez é informado de que o assassino é ―um cabrón imundo [que] tem estuprado e 

matado em seu caminho descendo pela costa — Washington, Oregon, Califórnia, Baja, então 

pegou a barca para Mazatlán‖
138

 (MDSN, p. 184). Com saída de Washington, estado no 

extremo norte dos Estados Unidos que faz fronteira com o Canadá, e apreensão em Playa 

Zipolite, no Estado de Oaxaca, a alguns quilômetros da fronteira entre o México e a 

Guatemala, a trajetória de Lazar disseminando mortes e violência é longa. Abaixo é possível 

perceber a dimensão da viagem de cerca de seis mil e quinhentos quilômetros. Ainda que a 

narrativa não aborde como a travessia entre os países foi efetuada, se não fosse a intervenção 

de Ernesto, Lazar teria fugido pela costa cometendo seus crimes no terceiro país.  

                                                 
137

 ―(...) he found a place where you and he could joke about things. This is what he is comfortable with. He will 

find women who are like this hippie or the Finnish, and he will banter with men about how odd they are.‖ 

(MDSN, p. 276) 

138
 Nasty cabrón has been raping and killing his way down the west coast—Washington, Oregon, California, 

Baja, then the ferry to Mazatlán. (MDSN, p. 184) 
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Figura 8 - Trajeto de Lazar 

O medo histórico despertado por Lazar é carregado de significados. Tanto pela guerra 

entre Estados Unidos e México, como pela representação histórica do mexicano como 

perigoso, a subversão desses papéis faz parte dos rompimentos proporcionados pelo gênero. O 

conceito investigativo permite a retomada histórica do poder mexicano por alguém que 

conhece as suas origens e seus territórios, não sendo mais os mexicanos representantes do 

perigo, mas os estadunidenses e seu medo líquido que, não mais preso em castelos ou sob a 

luz da lua cheia, se transporta a outros lugares, se tornando uma ameaça líquida. 

Strand, o assassino de TM, por sua vez, representa o medo das hierarquias de poder. A 

narrativa é a que mais discute o assunto. A questão também aparece em BAP, mas não com a 

ênfase e o detalhamento que ocorre em TM. A discussão sobre a marginalização de pessoas 

Trans é recorrente na obra, que descreve diversas formas corporais, idades e classes sociais. 

Pertencente a um grupo tão marginalizado, a detetive se contrasta diretamente com o 

assassino, que é descrito com mais privilégios do que os enumerados por Louro e Nery. 

Strand  é descrito como 

Rico. Poderoso. Altamente bem-sucedido. Advogado brilhante. Habilidoso em 

estabelecer contatos. Amigo influenciador do prefeito, do governador e de vários 

outros políticos de Illinois. Homem da cidade. Constantemente visto com mulheres 

bonitas. Popular. Falador. Os perfis o fazem parecer como um cruzamento entre 

Cary Grant e um líder civil, com uma queda por sexo estranho de brinde.
139

 (TM, p. 

291) 

 

Strand supre para a sociedade estadunidense a cara da hipocrisia social reinante, sendo 

adequado aos padrões hegemônicos. Bobbi, a transmulher sem passabilidade vista como o 

                                                 
139

 Rich. Powerful. Hugely successful. Brilliant attorney. Skilled networker. Influential friend to the mayor, the 

governor, and many other Illinois politicians. Man about town. Constantly seen with beautiful women. Popular. 

Garrulous. The profiles make him seem like a cross between Cary Grant and a civic leader, with a dash of weird 

sex thrown in. (TM, p. 291) 
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Outro, colocada no lugar de diferente, destoante, encontra em seu antagonista tudo esperado 

pela sociedade cisnormativa e, de brinde, encontra nele um assassino. Entendamos que essa 

característica em Strand não é necessariamente vista como um defeito. Matar é considerado 

crime. Matar pessoas Trans é considerado limpeza das ruas. Eliminar corpos abjetados, 

destoantes, desviantes, rebeldes pode ser visto como um favor por aqueles santarrões 

hipócritas que defendem a vida, mas não todas.  

 Cohen (2000), em suas sete teses sobre o monstro, demonstra como o monstro 

questiona a hegemonia, a normatividade. Os corpos monstruosos, sob essa ótica, ―são híbridos 

que perturbam, híbridos cujos corpos externamente incoerentes resistem a tentativas para 

incluí-los em qualquer estruturação sistemática‖ (COHEN, 2000, p. 30). Posteriormente, o 

autor cita um texto inglês da Idade Média que se relaciona com gênero. No texto referido, é 

feita uma tipografia do povo irlandês que os define como raça inferior e justifica a guerra. 

Pautado em questões de gênero, o texto leva Cohen à conclusão de que ―a violação dos 

códigos culturais que validam os comportamentos de gênero cria uma ruptura que deve ser 

cimentada (neste caso) com a liga corretiva da normalidade inglesa‖ (COHEN, 2000, p. 38). 

Essa visão auxiliou a colocar pessoas Trans no lugar de monstruoso, de diferente.  

O que James, a autora de TM, faz nessa obra é subverter a ótica. Se o que é normal para 

a aranha é o caos para a mosca, o que é hegemônico na sociedade normativa é aterrorizante 

para quem foi posto na marginalidade. O monstro de TM é a representação pura das 

hierarquias de poder que diferenciam a população Trans. Strand, ainda que reflita o objeto de 

perfeição social para o status quo, representa o medo para quem foi excluído do padrão. 

Strand é a corporificação do sonho americano vendido ao redor do mundo, mas que se faz um 

pesadelo para quem não tem o mesmo sonho. A liga corretiva da normalidade se torna tóxica 

e perigosa. O corpo monstruoso, nessa subversão, é o facilmente identificável nas 

categorizações. O medo líquido, conforme as previsões baumanianas, não é mais previsível 

em sua origem, é disperso, e o que outrora causava segurança hoje é motivo de preocupação.  

O primeiro crime da obra, o assassinato de Mandy, é descrito com detalhes: 

Ele estende a mão esquerda, toca a cabeça dela suavemente, então, rápido como um 

gato, ele a puxa pelos cabelos e antes que ela possa fazer um som ele bate nela com 

a outra mão, um punho duro. O golpe faz um som como um ovo estourado contra 

uma parede. Sangue cobre seus lábios. Ele bate nela novamente. Um bom golpe. 

Mais sangue. É bom para ele. Ela chora e levanta as mãos, mas ele não consegue 

parar. A fera ressuscitou e não há como segurá-la agora. Ele bate nela novamente. E 

de novo. Ela tenta gritar, mas ele não deixa isso acontecer. Traveco veado repulsivo! 

Ele agarra sua garganta e a levanta do chão. Seus lábios sangrentos se movem, mas 

nenhum som sai. Ela parece um peixe grotesco ofegante por ar e a visão o irrita 

mais. Como uma coisa tão grosseira e estúpida poderia lhe dar tesão? Ele solta a 

garganta dela e esmaga o rosto dela novamente, depois o estômago dela. Ela cai no 

chão, de costas contra a cama. Existem mais socos. Ele a levanta de novo e aponta a 
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mão direita para o rosto dela. O soco bate na garganta dela. Seus olhos mostram 

pânico, ela faz um som gorgolejante. Ela não consegue respirar. Ele esmagou sua 

traqueia. Enquanto ele observa a vida saindo dela, sua raiva diminui. Ele espera que 

sua pulsação volte ao normal e limpa a mente. Esta não é a primeira vez que a fera 

sai do controle. Ele sabe o que fazer. (...) Ele vai jogar o saco de lixo onde ninguém 

vai notar e ele vai dormir um sono profundo e sem culpa. (TM, p. 3)
140

 

 

A descrição violenta e impactante tem exatamente esta função: ser violenta e impactante. 

Strand não é o primeiro serial killer a cometer um ato violento recheado de descrição e de 

força física. O assassinato de Mandy muito se assemelha com o que Lou faz com Joyce em 

The Killer Inside Me, de Jim Thompson. Lou, um policial querido em sua cidade, que cumpria 

os mesmos requisitos de Strand, tenta matar aos socos Joyce, uma prostituta que estava em 

zona de marginalidade (THOMPSON, 2010, p. 25-26). A crueldade do ato está não apenas no 

homicídio, mas também em seu modus operandi. Nem Strand, nem Lou utilizam 

equipamentos ameaçadores como arma de fogo, bastão ou algo similar. O punho é a arma.  

 A fera é também percebida por Bobbi. A detetive pergunta a seu antagonista se ele 

matou Mandy. Ao receber a resposta, Bobbi repara que  

Sua voz é baixa e muito calma. Borbulhando de raiva por dentro. Um demônio 

sendo retido. Por pouco. Sua raiva alimenta visões em minha mente. Eu o vejo me 

batendo com o punho, meu sangue enchendo o ar, acendendo a liberação de todos os 

seus demônios. Outro soco. Outro. Outro. Eu o vejo me batendo até a polpa 

enquanto eu me encolho, uma completa miserável desamparada. Eu gostaria de 

poder voltar à minha força masculina pré-hormônio. De repente me sinto magra e 

fraca. Eu acho que ele pode me matar, assim como ele fez com a Mandy. Sim, 

vendo-o assim, posso visualizá-lo matando alguém. Eu deveria ter mais respeito 

pelas advertências de Cecelia. Eu não deveria estar sozinha com esse homem.
141

 

(TM, p. 118) 

 

                                                 
140

 He reaches out with his left hand, touches her head softly, then quick, like a cat, he yanks her upright by her 

hair and before she can make a sound he hits her with his other hand, a hard fist. The blow makes a sound like an 

egg being splattered against a wall. Blood covers her lips. He hits her again. A good shot. More blood. It feels 

good to him. She cries and holds up her hands, but he can‘t stop. The beast has risen and there's no holding it 

back now. He hits her again. And again. She tries to scream but he won‘t let that happen. Repulsive tranny 

queer! He grabs her throat and lifts her from the ground. Her bloody lips move but no sound comes out. She 

looks like a grotesque fish gasping for air and the sight enrages him more. How could such a gross, stupid thing 

turn him on? He releases her throat and smashes her face again, then her stomach. She crumples to the floor, 

back against the bed. There are more punches. He lifts her upright again and aims a hard right hand for her face. 

It hits her in the throat. Her eyes show panic, she makes a gurgling sound. She can‘t breathe. He has crushed her 

trachea. As he watches the life ooze out of her, his rage subsides. He waits for his pulse rate to return to normal, 

and clears his mind. This isn't the first time the beast has gotten out of control. He knows what to do. (...) He will 

dump the garbage bag where no one will notice it and he will sleep a deep, guiltless sleep. (TM, p. 3) 

141
 His voice is low and much too calm. Seething anger bubbles just below the surface. A demon being held 

back. Barely. His rage powers visions in my mind. I see him hitting me with his fist, my blood filling the air, 

igniting the release of all his demons. Another punch. Another. Another. I see him beating me to a pulp as I 

cower, a sniveling helpless wretch. I wish I could revert back to my pre-hormone male strength. Suddenly I feel 

thin and weak. I think he may kill me, just like he did Mandy. Yes, seeing him like this, I can visualize him 

killing someone. I should have had more respect for Cecelia's cautions. I shouldn't be alone with this man. (TM, 

p. 118) 
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 Assim como sugere o título da obra de Thompson, Strand também tem um assassino 

em si. O que a personagem chama de ―Fera‖ é uma parte incontrolável da sua identidade que 

sente prazer sexual em ferir, agredir e subjugar outras pessoas. Após a ―fera sair do controle‖, 

Strand limpa o ambiente de tudo que pode ser relacionado a ele e vai dormir uma noite 

tranquila e sem culpa. De acordo com Simpson (2000), a ―(...) imagem do híbrido 

humano/monstro é central para o projeto de transformar o serial killer em um demônio 

folclórico apropriado‖
142

 (SIMPSON, 2000, p. 3), uma vez que um ser humano regular, 

principalmente um dotado de tanta hegemonia, não poderia ser associado com tal atrocidade. 

É importante associar a crueldade à monstruosidade, para que os ―humanos‖ possam dormir à 

noite.  

A narrativa de Thompson demonstra que Miss Marple não foi a única a deixar herança. 

Lou também multiplica sua marca na posteridade. Desde Bateman, em American Psycho, até 

Strand, o homem hegemônico que segue o padrão e às vezes põe para fora a sua besta-fera 

para atacar os grupos socialmente marginalizados, essas narratuvas seguem os modelos de 

violência e de descrição deixados por Lou. Strand destoa do grupo em uma única questão: o 

protagonismo. As obras usadas em comparação com Strand centralizam seus assassinos no 

lugar de protagonista, obrigando os leitores a fazerem catarse forçada com o assassino. Tanto 

em The Killer Inside Me como em American Psycho, o leitor não tem ponto de vista 

alternativo ao do assassino, sendo suas descrições do crime toda a informação a que temos 

acesso. No caso de TM, Strand também tem seus momentos de voz. Os capítulos em geral são 

narrados por Bobbi e, no fim de cada um, há um ―posfácio‖ narrado por Strand. Com isso, a 

obra não intenciona fazer com que a leitura se associe a Strand, mas comparar suas visões de 

mundo com as de Bobbi e, dessa forma, acentuar a gravidade de sua violência.  

Um exemplo de contraste entre as vozes está em como Strand se refere às pessoas 

Trans. Após a relação sexual, Mandy pergunta a Strand se algum dia eles sairão juntos em 

público. Ele se sente sufocado e ordena que ela pegue água e narra que ―é uma ordem. Assim 

que o dá, ele olha para o outro lado. Essa é sua principal virtude, ela sabe que ela é uma coisa 

e responde a ele como uma serva idiota. E o fato de que, por alguma razão, essa imitação de 

uma mulher o excita quando mulheres de verdade não conseguem‖
143

 (TM, p. 1-2). A 

coisificação efetuada por Strand é generalizada para todas as pessoas Trans da obra. As 
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 (...) image of the human/monster hybrid is, of course, central to the project of rendering the serial killer into a 

proper folklore demon. (SIMPSON, p. 3) 

143
 It‘s a command. As he gives it he looks away. It is her principal virtue that she knows she is a thing and 

responds to him like a dim-witted servant. And the fact that, for some reason, this imitation woman arouses him 

when real women can‘t. (TM, p. 1-2) 
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hierarquias de poder, além de fazerem com que se sinta superior, fazem com que se sinta 

acima do bem e do mal e permitem que mate pessoas Trans com a sua consciência tranquila. 

Strand é o espelho do que as hierarquias de poder fazem com quem está na base da pirâmide.  

Adem Yildiz, o assassino de BAP, representa reflexivamente o medo da mímesis 

literária (ou de seus efeitos). Historicamente a literatura ficcional tem ajudado a reforçar a 

patologização psiquiátrica da população Trans. De Norman Bates (1960) ao filme Peacock 

(2010) (LÜTHI, 2016, p. 130-131), a representação da população Trans através de 

personagens ficcionais tem remetido à loucura, à psicose, ao homicídio e ao perigo. Enquanto 

a protagonista de BAP foge totalmente dessa representação, o serial killer de sua obra assume 

esse papel, contrastando a representação positiva com a seleção doentia.  

A protagonista arma uma emboscada para o assassino e, ao chegar ao local planejado, 

(...) Adem Yildiz estava parado diante de nós completamente montado de drag, com 

os braços estendidos bem alto no ar, enquanto aguardava nossa aprovação. Na 

cabeça ele tinha uma peruca preta. Um vestido sem alça de lamê aderia bem ao 

corpo dele, exagerando seu porte masculino. Um tufo de pelos vazava pelo decote. 

Eu não sabia o que pensar. Meu espanto deve ter sido óbvio, não apenas pela 

minha cara, mas emanando de todos os poros do meu corpo (BAP, p. 208) 

 

O exagero na tentativa de feminização é bastante similar do efetuado por Buffalo Bill, serial 

killer de Silence of the Lambs. De acordo com a travesti turca, o gosto de Adem beira o 

grotesco (BAP, p. 209). Adem encena a performatividade de gênero como em uma cena mal 

dirigida. Em sua opinião, ele continua a ser o que chama de "homem de verdade‖ (BAP, p. 

209), não é gay, nem travesti, apenas um homem que se veste de mulher para de divertir. Seu 

conceito de feminilidade é exagerado e distorcido.  

 O contraste entre uma personagem genuinamente Trans e uma representação do que as 

narrativas ficcionais fizeram dela é grande. A mímesis literária passada, que é falha com a 

população Trans, bate de frente com uma nova representação. Beth Brait, em diálogo com 

Aristóteles sobre a mímesis literária, afirma que esta enfatiza 

(...) o trabalho de seleção efetuado pelo poeta diante da realidade e aos modos que 

encontra de entrelaçar possibilidade, verossimilhança e necessidade. Portanto não 

cabe à narrativa poética reproduzir o que existe, mas compor as suas possibilidades. 

Assim sendo, parece razoável estender essas concepções ao conceito de 

personagem: ente composto pelo poeta a partir de uma seleção do que a realidade 

lhe oferece, cuja natureza e unidade só podem ser conseguidas a partir dos recursos 

utilizados para a criação. (BRAIT, 1985, p. 31) 

 

Ao que a autora indica, ou as autorias passadas tinham apenas uma visão deturpada sobre a 

população Trans e criaram suas mímesis através deste único recurso disponível, ou se tinha 

consciência da gama de identidades e conscientemente escolheu-se, no processo de seleção da 

realidade, retratar mimeticamente a patologia. Em ambos os casos, ainda que não seja 
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possível reproduzir a realidade em sua totalidade, passando obrigatoriamente pela seleção da 

autoria (mesmo que inconsciente), as possibilidades retratadas na literatura culminam em uma 

história única, distorcida, que pode se tornar a única representação da realidade, reafirmando a 

população Trans como anormal e monstruosa no imaginário social.  

 A representação positiva, nesta cena, é amordaçada, drogada, violentada e agredida 

pelo imaginário social. A representação torpe de Buffalo Bill (Silence of the Lambs), Norman 

Bates (Psycho), John Skillpa (Peacock) e Dr. Elliot (Dressed to Kill) se encarna em Adem 

Yildiz e assassina outras travestis. Metaforicamente, a imagem única e doentia que configura 

historicamente a mímesis literária elimina diversas outras formas identitárias representadas: 

Sim, totalmente reais! Eu abri os olhos e vi İsa Gürhan sendo chicoteado. Com a 

maquiagem escorrida em pequenos riachos melados, Adem estalava o cinto de couro 

que trazia em uma das mãos. Eles haviam amordaçado Gürhan com uma calcinha 

rosa rendada, para impedir que ele gritasse. Seus olhos estavam escancarados de 

terror.  

(...) 

Gürhan não era o único que tremia. Enquanto brandia o chicote, Adem chorava e 

tiritava. Conforme caíam as lágrimas, o rímel preto escorria ainda mais pelo rosto. 

Era uma visão terrível. (BAP, p. 221) 

 

Gürhan era um modelo que a protagonista contrata para a emboscada, travestindo-o e 

combinando chamá-lo de İsa, o equivalente turco para Jesus. A imagem de Adem tentando 

matar a chicotadas o que ele entende ser uma travesti que anteriormente lhe despertou desejo 

é, como afirma a narrativa, terrível. Adem aparenta ter perdido a cabeça por conta da pressão 

por parte da família e de sua posição social. O assassino se encaixa perfeitamente no que 

Lüthi (2016) chama de Mad_trans Re-presentation, o equivalente em inglês a louco-Trans re-

apresentação, que é o termo usado para associar a loucura à transgeneridade. A autora usa tal 

termo por compreender que a loucura e a transgeneridade andam sempre juntas nas 

representações ficcionais, mais especificamente no cinema, unindo tanto a seleção equivocada 

da transgeneridade quanto a seleção monstruosa da loucura. De acordo com a autora, essas 

narrativas possuem visões normativas sobre sanidade e sobre gênero, confirmando as 

previsões foucaultianas sobre o imaginário social acerca da loucura e da anormalidade. As 

narrativas acabam por associar os dois temas ao perigo, colocando suas representações em 

paralelo com o que Cohen disserta sobre o monstro.  

 Adem, dessa maneira, encarna o medo que a protagonista tem da mímesis feita de si. A 

drag do assassino é o que a sociedade de forma mais generalizada acredita que a protagonista 

da obra seja. Isso pode ser percebido ao longo da obra nas notícias de jornais e filmes citados. 

A estereotipação das personagens Trans e a notícia das travestis representando perigo são ao 

mesmo tempo causa e consequência do que acontece com o serial killer. Da mesma forma 
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que Lüthi (2016, p. 133) tenta se desassociar dessa imagem criada de si, a personagem 

protagonista enfrenta diretamente a estereotipação imposta através de Adem.  

Os três criminosos, como pudemos ver, representam algum medo social-literário. Os 

locais onde se situam também estão impregnados desse medo dissolvido. Da mesma forma 

que o serial killer carrega em si um significado antagonístico ao detetive, os locais onde os 

crimes se passam também carregam conotações importantes a serem analisadas de perto. 

Dessa forma, veremos a seguir como o medo líquido se desenvolve nas obras através das 

cenas dos crimes. 

O medo escorre entre os meus dedos 

O medo em seu estado líquido (BAUMAN, 2008), dissolvido, fluido se adapta às 

situações e encontra meios de chegar aos lugares. A construção de imaginários sociais que 

infligem medo está presente em todas as sociedades. Desde o homem do saco até narrativas 

pontuais, histórias são usadas para algum tipo de controle. Por narrativas pontuais 

compreendemos histórias de uma época para um fim específico; seguiremos com uma 

exemplificação. O Brasil, assim como muitos países ao redor do mundo, viveu no fim da 

década de 1980 o seu ponto mais crítico de proliferação do vírus HIV e de mortes por AIDS. 

Até o início da década seguinte mal se sabiam os motivos da contaminação e como a doença 

levava até à morte. Nascida e criada em uma favela carioca durante a década de 1990, a autora 

desta dissertação, ainda compreendida como um menino à época, ouvia muitas histórias sobre 

o ―Homem da seringa‖ que, inconformado com a sua infecção pelo vírus do HIV, injetava seu 

sangue contaminado nas crianças (principalmente moças) que atraía. Sem comprovação de 

nenhum caso até os dias atuais, o conto do homem da seringa era usado para afastar as 

crianças de desconhecidos, alertar as moças sobre namorados maldosos e, de brinde, era 

necessária uma aula sobre o HIV e os motivos da AIDS ser um perigo na época.  

Tais contos são chamados por Bauman (2008) de contos morais. Eles servem para 

ensinar e controlar os indivíduos. Escritos poucos anos após o caso supracitado, os 

pensamentos de Bauman revelam um medo contrastante ao conto. Para o autor 

Todo conto moral atua espalhando o medo. Se, contudo, o medo disseminado pelos 

contos morais de outrora era um medo redentor (aquele que vem com um antídoto: 

com uma receita para afastar a ameaça que o origina e, portanto, para uma vida livre 

dele), os ―contos morais‖ de nossa época tendem a ser impiedosos – não promovem 

nenhum tipo de redenção. (BAUMAN, 2008, p. 32) 

 

O homem da seringa era um medo redentor. Não falar com estranhos e não se relacionar com 

desconhecidos eram os antídotos que evitavam a ameaça originária. Os escritos de Bauman, 

por sua vez, examinam uma realidade que chega ao contexto brasileiro a partir dos anos 2000, 



124 

 

os reality shows. Em um jogo de eliminações, assim como na vida, receber a exclusão (morte) 

é inevitável. Dessa forma, os contos morais recheados por um medo líquido ensinam que ―os 

desastres ocorrem de forma aleatória, sem motivo ou explicação necessários; que há apenas 

um elo muito tênue (se é que há) entre o que homens e mulheres fazem e aquilo que lhes 

acontece; e que pouco ou nada se pode fazer para garantir que esse sofrimento seja evitado‖ 

(BAUMAN, 2008, p. 31). 

A protagonista de TM possui uma visão bem concordante (ou exemplificadora) com 

esse conceito de Bauman. Para Bobbi, quando se é Trans, ―não importa onde você esteja, 

quem você seja ou o quão bem você aparente, você não está a salvo. Você nunca estará a 

salvo‖
144

 (TM, p. 25). Ao descobrir o assassinato brutal de Mandy, uma mulher Trans com 

grande passabilidade, Bobbi conclui que não existe salvação para pessoas Trans e que, 

conforme aponta Bauman, independente do seu caráter, pouco ou nada pode evitar que a 

violência transfóbica chegue às pessoas Trans. O fim vai ocorrer a todos e, como em um jogo 

de azar, alguns são sorteados para irem à frente. A questão não é mais se vai acontecer, como 

nos contos morais de outrora, mas quando e como vai, uma vez que não há escapatória 

(BAUMAN, 2008, p. 29).  

Strand, como herdeiro de Lou, segue os princípios de Bateman, o psicopata da obra O 

psicopata americano (1991). A obra referida, também herdeira de Lou, começa com a frase 

―Perca toda a esperança aquele que aqui entrar‖ (ELLIS, 1992, p. 10) e termina com a frase 

―Isso não é uma saída‖ (ELLIS, 1992, p. 329). Ao descobrir que Mandy havia sido 

assassinada, Bobbi abandona todas as suas esperanças, proferindo a frase previamente citada. 

A obra se encerra após o assassinato de Strand. Bobbi planeja matar seu algoz, o sequestra, 

amarra-o na cadeira e, na hora de executá-lo, não consegue e o deixa lá. No dia seguinte, 

descobre pelo jornal que ele foi assassinado. A detetive resolve não investigar quem cometeu 

o crime, pois, caso seja um amigo, terá de mandar alguém querido para a cadeia; caso seja um 

dos capangas de Strand, eles poderão prever ela se aproximando, como Strand previu, e 

começar um novo ciclo de violência. No fim, Bobbi ainda tem pesadelos com Strand, Mandy 

ainda está morta, Bobbi ainda possui alguns traumas das violências sofridas, Chicago, local 

onde Bobbi mora, não está mais segura que no começo da obra e a polícia ainda não resolveu 

nenhum dos casos ocorridos contra as pessoas Trans. Ainda que seja um fim, assim como na 

obra de Ellis, não é uma saída e, conforme afirma Nixon (1998, p. 228), não resta uma 

migalha de consolação. 
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 no matter where you are, who you are or how good you look, you are not safe. You will never be safe. (TM, 

p. 25) 



125 

 

Apesar de descrever Chicago como um local muito sério sobre direitos civis para todos 

(TM, p. 20), Bobbi tem medo de que ―(...) se o assassinato de Mandy nunca for resolvido, se 

não tem problema matar pessoas como ela e eu, eu nunca dormirei à noite novamente‖
145

 

(TM, p. 137). O medo de Bobbi não é baseado em um conto de controle, mas em uma 

situação social. A obra termina sem que o assassinato de Mandy seja resolvido, ainda que o 

assassinato de Strand ocorrido quase um ano depois já esteja fechado. Isso é apenas mais um 

recado dando razão ao medo de Bobbi de que é socialmente aceitável matar pessoas como ela. 

Aqui, diferente do homem da seringa, as evidências falam o que não pode ser dito. Isso resulta 

em Bobbi um medo da capacidade (ou descaso) humana. Para Bauman,  

Podemos dizer que a variedade moderna de insegurança é marcada pelo medo 

principalmente da maleficência humana e dos malfeitores humanos. É desencadeada 

pela suspeita de motivos malévolos da parte de certos homens e mulheres 

específicos, ou mesmo grupos ou categorias específicos de homens e mulheres 

(BAUMAN, 2008, p. 123) 

 

Os desastres naturais e a fragilidade do corpo ganham na modernidade líquida meios mais 

eficazes de previsão e contenção. Com isso, surge o medo da maldade humana. Essa visão de 

Bauman dialoga com a visão de Cohen sobre o monstro. Não é à toa que os vampiros e 

lobisomens abrem espaço para os serial killers. Não é em vão que se pode prever um tornado 

ou tsunami mas não se consegue prever quando a psicopatia se alia ao homicídio (ainda que 

nem todos os psicopatas sejam serial killers e vice-versa). O que mantém Bobbi acordada à 

noite é a maldade humana e, diferente dos remédios que eliminam doenças e da tecnologia 

antidesastre, não há como prever quem cometerá a maldade. No medo do humano, todos são 

suspeitos. No caso de Bobbi, a principal ameaça é a que menos transfigura perigo para o resto 

da sociedade: a hegemonia com seus privilégios e preconceitos. 

O mesmo medo é encontrado em BAP. A obra se inicia com a protagonista lendo o 

jornal e lendo sobre a morte de uma travesti. Após uma reflexão sobre como a vida das 

travestis valem cada vez menos, a narradora afirma que ―muitas das meninas que trabalhavam 

na beira da estrada eram vítimas de atropelamento e fuga. A sensação de segurança que 

tinham ao trabalhar em grandes grupos revelou ser falsa. O fim, quando chegava, era 

repentino. E amargo‖ (BAP, p. 7). Bauman disserta sobre essa ―sensação de segurança‖. Para 

o autor, a palavra de língua inglesa safety (que pode ser traduzida de forma literal como 

―segurança‖)  

evoca principalmente os aspectos pessoais – materiais, corporais – da segurança, 

(...) as pessoas tendem a buscar uma solução para a segurança de seus corpos e 
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 (...) that if Mandy‘s murder is never resolved, if it's okay to kill people like her and me, I will never sleep 

through the night again (TM, p. 134) 
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suas extensões: seus lares e os conteúdos destes, as ruas pelas quais se movem seus 

corpos, vulneráveis e indefesos como parecem aos golpes que são particularmente 

assustadores e dolorosos por serem súbitos e inesperados. (BAUMAN, 2008, p. 

129) 

 

A solução encontrada pelas travestis da obra, ainda que provada ineficiente, foi o 

agrupamento nas ruas. Contra um cliente agressivo, indivíduos preconceituosos ou até mesmo 

policiais folgados que se utilizam do seu status de poder para subjugar pessoas Trans, o 

agrupamento é funcional. A agência proliferadora de medo através da violência, em 

contrapartida, encontra outros meios de diluir a sensação de insegurança, aqui visto nos 

atropelamentos. O fim, que para a narradora de BAP é repentino e amargo, para Bauman é 

descrito como súbito e inesperado. 

Ainda que a modernidade líquida esteja recheada de tecnologia contra o medo, ela é 

considerada por Bauman (principalmente nas sociedades anglo-americanas e europeias) a era 

mais segura de todas. Para o autor. 

Ao contrário da evidência objetiva, são as pessoas que vivem no maior conforto já 

registrado, mais mimadas e acarinhadas do que qualquer outro povo na história, que 

se sentem mais ameaçadas, inseguras e amedrontadas, mais inclinadas ao pânico e 

mais apaixonadas por tudo aquilo que se refira a segurança e proteção do que os 

povos da maioria das sociedades do passado e do presente. (BAUMAN, 2008, p. 

121) 

 

O medo diluído preenche os espaços na vida das pessoas. Mesmo que existam câmeras, 

grades, profissionais de segurança, biometrias e muitos outros artifícios de proteção, nada 

disso é capaz de renovar a sensação de segurança. No caso da narradora, todos esses medos 

possuem o advento de serem reais, tangíveis, palpáveis. A brutalidade direcionada à 

população Trans deixa o medo líquido quase em estado de fervura, borbulhante, quente. O 

questionamento do que é a ameaça (BAUMAN, 2008, p. 7) é facilmente substituível pelo 

questionamento de quem será a próxima vítima atacada. O medo se torna contínuo por si ou 

por outros, tão contínuo que se torna habitual. Quando Linn da quebrada enuncia ―não tem 

deus, nem pátria amada, nem marido, nem patrão, o medo aqui não faz parte de seu vil 

vocabulário‖ (QUEBRADA, 2017b) não indica necessariamente a ausência de medo, mas a 

ausência de necessidade de nomeação. O perigo existe, conviva com esta ideia, enfrente-o 

sempre que necessário (ou possível). Medo, a partir dessa perspectiva, deixa de ser antônimo 

de coragem, mas o seu motivador. É convivendo com o medo que temos ―coragem de ser‖. Se 

o medo não existisse, também não existiria a coragem, apenas o ―ser‖.  É conhecendo o medo 

que, conforme a canção composta e interpretada por Pitty que dá título a esta parte, ―lambo os 

dedos e saboreio meu próprio medo‖, torno-o parte de mim e aprendo a lidar com ele. 
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A ameaça está em todo lugar e pode chegar através do Estado, do indivíduo 

desconhecido ou de alguém íntimo. A narradora de BAP relata como os homens (cis-hétero) 

correm atrás das travestis para buscar prazer ainda que julguem o ato errado e pecaminoso. 

Para ela, esses homens têm problemas e se arrependem de tudo quando o ato está encerrado. 

A seguir, ―eles correm pra casa, para se lamentar sozinhos. Outros se enchem de ódio e 

descontam em seus parceiros. É destes que eu realmente tenho medo. Fazem qualquer coisa 

para suprir a sensação de vergonha e culpa. Alguns são capazes de matar‖ (BAP, p. 75). Aqui, 

o agressor também é preenchido pelo medo, um outro, descendido da palavra grega ―phóbos‖ 

(φόβος), atualmente chamado de fobia, e causa uma extrema aversão a algo, neste caso, ao 

gênero ou sexualidade não hegemônica. Esse homem hipotético descrito pela detetive possui 

um medo espelhado, reflexivo e agride aquilo que vê em si. Isso não significa que todo trans-

homo-lesbo-fóbico seja uma pessoa LGBTQI+ enrustida, mas que a agressividade é uma 

característica usual nas pessoas que são. A abjeção posta sobre nossos corpos está tão 

entranhada em seu conhecimento de mundo que a associação ou o desejo por nós enche-os de 

medo de também serem abjetados. É importante salientar que, por mais que o medo seja uma 

causa provável para a violência, este jamais pode ser uma justificativa. 

O medo que a personagem sente desse tipo de homem, ainda que não demonstre ter 

sofrido violência similar, é o que Bauman chama de medo secundário. Para o autor,  

o medo secundário pode ser visto como um rastro de uma experiência passada de 

enfrentamento da ameaça direta – um resquício que sobrevive ao encontro e se torna 

um fator importante na modelagem da conduta humana mesmo que não haja mais 

uma ameaça direta à vida ou à integridade. (BAUMAN, 2008, p. 7) 

 

O que dá mais medo à personagem é um medo hipotético baseado em uma tradição cultural 

ocorrida diversas vezes. Sánchez, de MDSN, também possui esse medo. Recorrentemente é 

apontado na obra como Sánchez não tem medo de morrer, sendo também recorrentemente 

trabalhado o seu medo da exposição. Ser julgado e violentado por ser um homem Trans é, 

para Sánchez, pior do que a morte. Ao perceber que uma pessoa anônima havia descoberto 

sua transexualidade, o detetive foge de volta ao México. Ainda que a obra não demonstre 

Sánchez sofrendo nenhum tipo de violência [além do e-mail recebido com a ameaça de 

exposição (MDSN, p. 11)] e nunca ter sido efetivamente exposto, o seu trauma é indireto. Ser 

exposto, para Sánchez, é retornar ao lugar violento de sua infância, quando era forçado a 

cumprir um papel destoante de quem realmente é. Para a detetive de BAP, esse rastro passado 

é social, coletivo, para Sánchez é algo anterior, apagado. O medo de Sánchez é que a 

exposição o ligue com Cristina, a pessoa que ele não é e foi forçado a ser. O rastro é, assim, 

não a exposição em si, mas algo consequente dela. 
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O medo também pode ser usado para fins políticos. O policial Arturo Salazar é um dos 

valentões do México que sabem fazer essa política. A narrativa aponta que ―sociedades 

corruptas não são segredo. (...) Jogue um pouco de sangue e logo o medo se torna uma moeda 

que, se bem entendida, pode ser bem jogada. Este homem, Arturo, é um jogador‖
146

 (MDSN, 

p. 30). Salazar se utiliza dos perigos recorrentes na sociedade mexicana para vender seus 

serviços. Sendo um policial, é de se esperar que ele faça esses serviços pelo exercício da sua 

função, mas nem todos têm o direito que deveriam, somente quem paga. Bauman disserta 

sobre a disseminação do medo para vender proteção. Venda, aqui, possui tanto o sentido 

comercial quanto o sentido político. De acordo com a visão baumaniana, 

Tal como dinheiro líquido pronto para qualquer tipo de investimento, o capital do 

medo pode ser direcionado a qualquer tipo de lucro – comercial ou político. E o é.  

Enquanto a proteção pessoal se tornou um grande ponto de venda, talvez o maior, 

nas estratégias de marketing de mercadorias de consumo, a garantia da ―lei e 

ordem‖, cada vez mais confinada à promessa de proteção pessoal, se tornou um 

grande ponto de venda, talvez o maior, tanto nos manifestos políticos quanto nas 

campanhas eleitorais (BAUMAN, 2008, p. 134). 

 

Salazar vende o medo para vender a solução que, no caso, é ele. A promessa de fim da 

criminalidade envolve a criminalidade. A proliferação do medo presente em campanhas 

eleitorais pode direcionar a população a abrir mão de sua liberdade em prol da sua segurança. 

Bauman nos alerta sobre a importância de equilibrar as duas, uma vez que ―a liberdade sem 

segurança não é menos perturbadora e pavorosa do que a segurança sem liberdade. As duas 

condições são ameaçadoras e impregnadas do medo – as alternativas entre a cruz e a espada‖ 

(BAUMAN, 2008, p. 128). Ambas vêm cercadas de consequências ruins se exageradas em 

um aspecto. É importante salientar que liberdade sem segurança é inconsequência e segurança 

sem liberdade é autoritarismo. Ambas já deram historicamente errado em modelos 

democráticos e totalitários. 

Vender medos muito maiores do que realmente são e diminuir medos reais são 

estratégias de propaganda (comercial e política) que envolvem o lucro monetário e de poder. 

Ignorar os assassinatos das pessoas Trans, tanto na obra quanto socialmente, é o mesmo que 

mostrar o desejo, ainda que secreto, de que tal ato ocorra; divulgar massivamente o bug do 

milênio mesmo que nenhum computador tenha sido afetado, apenas aumenta a compra de 

proteção. Nesse caso, Arturo vai além, uma vez que não vende algo inexistente, mas piora um 

problema existente do qual ele é a solução. 
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 Corrupt societies are no secret. Throw in some blood and soon fear becomes a currency that, if well-

understood, can be well-played. This man Arturo, he‘s a player. (MDSN, p. 30) 
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Salazar, assim, apenas corrobora para a manutenção da criminalidade já existente no 

México. A narrativa trata o excesso de crime no país como um dos principais temas da obra. 

Ao voltar para o México, Sánchez pede uma licença para porte de arma e é ironizado por seu 

pai: ―Uma licença! Um país onde todo mundo pode conseguir uma arma ilegal, mas é mais 

fácil agendar uma audiência com o papa que receber uma permissão para portar uma arma‖ 
147

 

(MDSN, p. 12).  Posteriormente, Sánchez afirma que ―é ridículo quão fácil é ser criminoso 

nesse país‖
148

 (MDSN, p. 96). Recorrentemente a narrativa lembra o perigo do México 

traduzido nos cartéis extremamente eficientes e na instituição policial extremamente 

ineficiente e corrupta. O crime organizado é mais organizado que o Estado e seus sistemas de 

proteção. 

Bauman aponta como a ineficiência do Estado encaminha à individualidade através do 

medo. 

Com o progressivo desmantelamento das defesas mantidas pelo Estado contra os 

temores existenciais, e os arranjos para a defesa conjunta, como sindicatos e outros 

instrumentos de barganha coletiva, seguindo a mesma maré sob a pressão de um 

mercado competitivo que solapa a solidariedade dos fracos, resta agora aos 

indivíduos procurar, encontrar e praticar soluções individuais para problemas 

socialmente produzidos – e fazê-lo mediante ações individuais, solitárias e 

empreendidas isoladamente, equipados com ferramentas de posse e operação 

individuais, e recursos evidentemente inadequados para a tarefa. (BAUMAN 2008, 

p. 127) 

 

As soluções individuais podem ser encontradas em diversos comerciais de equipamento de 

proteção. No Rio de Janeiro, a Rede Record de Televisão emite um programa chamado 

Cidade Alerta. Com quase três horas de duração, o programa exibe diversos casos de assalto, 

sequestro, assassinato, formação de quadrilha, agressões em geral, sempre mostrando total 

descaso no ―futuro do país‖ com frases como ―onde esse país vai parar‖ e ―o país é uma 

bagunça‖. Durante a programação, o apresentador anuncia um seguro de vida. Mais irônico 

que o fato anterior é o slogan do seguro ser ―porque todo cidadão tem o direito de se sentir 

protegido‖. O programa é um exemplo concreto da visão baumaniana de disseminação do 

medo, descrença no Estado e venda comercial da solução.  

Esse excesso de criminalidade e a descrença total no Estado resulta na criação do 

detetive hardboiled, que se vende como solução. Ainda que não prometa defesa contra o mal, 

o detetive acaba com o medo do desconhecido, do mistério. Sánchez chega a crer que ele é 

efetivamente a solução para os problemas, pois ―eu não sou um assassino, eu nunca matei 
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 A permit! A country where everyone can get an illegal gun, but it‘s easier to book an audience with the pope 

than to receive permission to carry a weapon.‖ (MDSN, p. 12) 

148
 It is ridiculous how easy it is to be a criminal in this country. (MDSN, p. 96) 
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alguém. Nunca. Nem mesmo uma pessoa. Mas esse país agora precisa de uma classe melhor 

de assassinos. E eu sou esse homem‖
149

 (MDSN, p. 126). Ainda que de forma diferente, 

Sánchez se enquadra no ciclo baumaniano de venda do medo.  

A disseminação do medo nas três obras aponta para um problema em comum: a 

sociedade. Nas três, o Estado é verdadeiramente incapaz de gerar segurança, levando a ações 

individuais dos três detetives. Bobbi, Ernesto e a protagonista não nomeada buscam, 

conforme aponta Bauman, soluções individuais para problemas socialmente produzidos. 

Veremos a seguir como isso se relaciona com a estrutura narrativa. 

A estrutura da desolação 

Conforme citado previamente, a ficção criminal, em especial a narrativa detetivesca, 

tem sido dicotomizada entre as visões de Eco sobre a Estrutura da consolação e de Nixon 

sobre a ausência desta. A fim de compreender como a estrutura narrativa das obras se 

relaciona com os problemas sociais nestas abordados, contrastaremos as visões de ambos os 

autores sobre tal efeito estrutural. Eco (1991) defende a estrutura da consolação. Para o autor, 

ao se construir um romance, é importante que  

dê-se uma realidade quotidiana existente e todavia insuficientemente considerada, na 

qual descobrir elementos de tensão não resolvida (...); dê-se um elemento resolutor, 

em contraste com essa realidade básica, que apresente uma solução imediata e 

consolatória das contradições iniciais. Se a realidade básica for efetiva e não 

existirem nela as condições para a resolução dos contrastes, o elemento resolutor 

deverá ser fantástico (ECO, 1991, p. 62). 

 

A narrativa detetivesca, com seu ponto de partida em Dupin, personagem de Poe, cumpre 

esses requisitos. Nos três contos em que Dupin aparece, ocorrem casos envolvidos em uma 

realidade quotidiana. O roubo de uma carta, o desaparecimento de uma jovem, e assassinato 

de uma senhora e sua filha. Os três casos aparentam ser sem solução. Dupin é quem fornece o 

elemento resolutor. No roubo da carta, esta foi substituída por uma falsa; no desaparecimento 

da jovem, um crime passional; no assassinato da mãe e filha, um orangotango fugido do seu 

dono. As três soluções são, como sugere Eco, imediatas e consoladoras. Na narrativa da carta, 

o consolo está na segurança do original; na narrativa do desaparecimento, o consolo está na 

individualidade da situação (a sociedade pode dormir tranquila, pois o causador do mal está 

preso); e na narrativa do assassinato, Poe utiliza o elemento resolutor fantástico e aponta tudo 

como um acidente causado por um orangotango. No fim dos três contos, o leitor é consolado 

do problema causado com um contraste resolutivo que não abala suas estruturas.  

                                                 
149

 I am no killer, I have killed no one. Ever. Not one person ever. But, this country, right now, needs a better 

class of assassin. And I am that man. (MDSN, p. 126) 
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Para Eco, ―os eventos deverão encontrar soluções que os encaminhem segundo os 

desejos dos leitores mas sem abalar-lhes as bases‖ (ECO, 1991, p. 70). A solução não pode 

afetar a ideologia moral do leitor. A estrutura da consolação, nos exemplos de Poe, 

desemboca em duas situações: o caso e o indivíduo. No que tange ao caso, é um acidente 

sobrenatural, fantástico, em que existe uma probabilidade quase nula de atingir o leitor. No 

que tange ao indivíduo, se afirma que o leitor não possui culpa de tal situação, que é um caso 

individual, isolado e que já foi resolvido com a exclusão de tal indivíduo da sociedade. Essa 

exclusão é a concretização literária do medo da exclusão descrito por Bauman (2008, p. 29) 

como um medo da morte. Ao ser eliminado de um reality show ou ao chegar ao fim da vida, 

sua existência se iguala à exclusão dos malfeitores, que era a única até então.  

Bauman, explicando o medo da morte, afirma que o fim é certo e que ―a questão não é 

se, mas quem e quando. As pessoas não são eliminadas por serem más, mas porque faz parte 

das regras do jogo que alguém deve ser eliminado‖ (BAUMAN, 2008, p. 29). A visão 

baumaniana quebra totalmente a estrutura da consolação e acaba por concordar com a visão 

de Nixon. Ao analisar algumas narrativas de serial killer, a autora nota que ―precisamos 

apenas olhar para um número de romances extremamente populares (...) para ver como essas 

construções são consoladoras na sua posição de captura de monstros como Francis Dolarhyde, 

Roy McCorkle e Jame Gumb‖
150

 (NIXON, 1998, p. 227), enquanto outras, como Psicopata 

americano, ―não oferecem uma partícula de consolação‖
151

 (NIXON, 1998, p. 228) ao 

descrever crimes reais, detalhados e sem a prisão do assassino no fim. Essas narrativas que 

quebram a consolação criam uma estrutura própria, e renegam as diretrizes de Eco; para fins 

práticos, as chamaremos de estrutura da desolação. 

Conforme o nome indica, a estrutura dessas narrativas não traz mais consolo, ao 

contrário, encaminha para algo destruído, abandonado, em que não há mais como encontrar 

consolação. O problema não é mais de caso, um acidente ou um indivíduo em específico. A 

sociedade está doente, o Estado está devastado, as relações interpessoais são forçadas, os 

direitos humanos abandonados, a efetiva valorização da vida é extinta. Os preconceitos regem 

as regras e o medo escorre em todos os lugares. A desolação é disseminada e disseminadora 

do medo líquido. Disseminada porque, assim como na entrada do Inferno de Dante (da mesma 

forma que na entrada do livro de Ellis), encontra-se a mensagem ―abandone toda a 
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 We need only look to a number of extremely popular novels (...) to see how consolatory such constructions 

are in their positing of the capture of monsters like Francis Dolarhyde, Roy McCorkle, and Jame Gumb. 

(NIXON, 1998, p. 227) 

151
 Neither work offers even a particle of consolation. (NIXON, 1998, p. 228) 
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esperança‖. Disseminadora pois é nela onde o medo escorre. Ela é o recipiente através do qual 

o medo se espalha. Não há mais para onde correr e o leitor já não pode mais dormir tranquilo 

pois, além do mal poder estar a seu lado, também ele pode ser o mal. Não existe um elemento 

resolutor de solução imediata, pois o problema está enraizado nas construções sociais e não 

pode ser resolvido de uma só vez. Ao prender aquele indivíduo, surgirá outro. A estrutura 

contraria Eco e abalar as bases do leitor se torna um de seus focos. Não apenas não oferece 

consolação alguma, como choca o leitor com a devastação. O que era considerado normal não 

volta e o estado de desolação se torna a normalidade por osmose, podendo novamente ser 

desolado. As narrativas distópicas exemplificam de forma mais extrema a estrutura da 

desolação. Outras narrativas mostram sutilmente como a sociedade falhou. As narrativas 

detetivescas aqui analisadas se incluem nesta última. 

MDSN é a obra que mais assiduamente exibe um problema social. A grande 

criminalidade no México não se afeta minimamente entre o começo e o fim da obra. As 

estruturas sociais estão corroídas, falhas e tépidas. Os cartéis mexicanos permeiam toda a obra 

e não ocorre a menor evidência de mudança. Efetivamente não há esperança de fim da 

criminalidade. O que pode ser alterada é a perspectiva, aprender-se a lidar com a corrupção da 

sociedade. O primeiro sinal de abalo social a ser exposto aqui é o valor da vida a depender da 

fronteira. Lazar, o serial killer com feições natalinas, é preso em território mexicano pelo FBI, 

mas não por todos os seus crimes. De acordo com Sánchez, ―(...) ele vai para a cadeia pelo 

resto de sua vida, mas é improvável que ele vá responder às acusações pela morte de 

Cinnamon especificamente‖
152

 (MDSN, p. 310). A polícia não vai julgá-lo por todos os 

crimes cometidos, mas pelos executados em território estadunidense.  

Os cartéis também são evidências de corrosão social. Ao dar a notícia da prisão de 

Lazar para a mãe de Cinnamon, Barbara, Sánchez se lembra de uma mãe mexicana que teve o 

filho sequestrado. Barbara pergunta se o rapaz teria sido assassinado e Sánchez responde que 

―sim, mas por um cartel aqui no México. Eu não posso resolver isso. A questão é, Sra. Taylor, 

a mulher continua procurando pelo filho e eu não tenho coragem de dizer a ela que tenho 

certeza de que ele está morto‖
153

 (MDSN, p. 311). Nesse momento mais para o fim da 

narrativa, a sensação que Sánchez tem é de ser incapaz de resolver o problema. Existe a 

ciência de que o cartel existe, mas não é Sánchez quem consegue resolvê-lo. Diferente de 

                                                 
152

 ―(...) He will be going to jail for the rest of his life, but it is unlikely that he will ever face charges specific to 

Cinnamon‘s death.‖ (MDSN, p. 310) 

153
 ―Yes, but by a cartel here in Mexico. I can‘t solve that. The thing is, Mrs. Taylor, the woman is still looking 

for her son, and I haven‘t the heart to tell her that I‘m certain he‘s dead.‖ (MDSN, p. 311) 
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Dupin, Sánchez não possui uma resposta instantânea para o problema, nem nenhuma outra 

resposta. Está além de sua alçada.  

No início da obra, em contrapartida, a visão é outra. Quando aceita investigar o então 

desaparecimento de Cinnamon, Sánchez possui um conflito interno através do qual traz à tona 

a mesma mãe mexicana buscando seu filho. Em seu devaneio, Ernesto chega à seguinte 

conclusão 

Ele já está pensando em como vai falar com a canadense, mais uma vez ignorando 

sua outra cliente, Señora Carranza, aquela mulher aflita que continua ligando sobre 

seu filho Sergio, que desapareceu perto da fronteira. Ele ignora a Señora Carranza, 

apenas para pegar esse caso da gringa? Ele diz a si mesmo que é para sua mãe, mas 

as razões são mais cínicas. A gringa (...) não foi sequestrada por um cartel, 

simplesmente não é o estilo deles e, embora o Arranque seja uma praça disputada, 

não é o território de Los Zetas - é principalmente território do Cartel de Sinaloa. 

Aqueles rapazes de Sinaloa são da velha escola, ocupados em levar a droga para o 

norte. Não, se uma gringa está sumida é porque ela quer, ou ela foi vítima de 

criminosos comuns, ou seu namorado a matou. De qualquer maneira, é 

solucionável.
154

 (MDSN, p. 3) 

 

Vários cartéis estão espalhados pelo território mexicano. Caso sequestrem alguém, Sánchez 

classifica o caso como não solucionável. Não é apenas Sánchez que não consegue lidar com a 

criminalidade mexicana, ninguém consegue. Tal pensamento retira a incapacidade de lidar 

com o problema do âmbito pessoal e a coloca no âmbito social. Retomando o pensamento 

baumaniano sobre a necessidade de ação individual devido à incapacidade do Estado de 

resolver algo, no que tange aos cartéis, nem o Estado e nem a individualidade tem a solução. 

O povo, assim, deve temer.  

Tal ponto de vista rompe com a estrutura da consolação de Eco. Sánchez, assim como a 

fala de Nixon, percebe que não há uma partícula de consolação. Não há para onde correr, não 

há a quem recorrer. Com a representação de um detetive sociológico, a obra se utiliza de 

problemas reais para usar como base. Para Eco, ―o Super-homem é a mola necessária para o 

bom funcionamento de um mecanismo consolatório; torna imediatos e imprevisíveis os 

desfechos dos dramas, consola rápido e consola melhor‖ (ECO, p. 63). Sánchez afirma não 

ser esse super-homem assim como afirma não existir tal poder. A consolação morre por falta 

de um hospedeiro.  

                                                 
154

 He is already thinking of how he will talk to the Canadian woman, once again ignoring his other client, 

Señora Carranza, that grief-stricken woman who keeps calling him about her son Sergio, who went missing near 

the border. He ignores Señora Carranza, only to pick up this gringa case? He tells himself it is for his mother, but 

the reasons are more cynical. The gringa (...) was not taken out by a cartel, it is simply not their style, and though 

Arranque is a contested plaza, it is not Los Zetas turf—it is mostly Sinaloa Cartel territory. Those Sinaloa boys 

are old school, busy moving dope north. No, if a gringa is missing it is because she wants to be, or she fell victim 

to common criminals, or her boyfriend killed her. Either way, it is solvable. (MDSN, p. 3) 
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Don Celestino abre a mente de Sánchez para a origem do problema. O mezcalero 

esclarece que ―as crianças do cartel são pobres como nós, – diz Don Celestino – aqui temos 

mais sorte, temos o nosso ejido
155

. Essas crianças que são levadas pelos cartéis não têm nada e 

aprendem violência. Então, isso se torna tudo o que elas entendem‖
156

 (MDSN, p. 269) Não 

estar ligado ao tráfico de drogas depende da sorte. Quem não tem nada pode encontrar nos 

cartéis a única possibilidade de ter outra coisa. A classe social é um influenciador direto no 

destino da população mexicana. 

BAP também aponta problemas trazidos pelas classes sociais, mas pela perspectiva do 

privilégio. O assassino da obra é rico e pode se livrar das acusações. O primeiro indício da 

obra é dado quando a detetive descobre que ele é o assassino. Ela reflete que 

De qualquer modo, homens como ele sempre empregavam outros que estavam 

dispostos a levar a culpa. Se a coisa começasse a ficar feia, um deles ia aparecer e 

―confessar‖ todos os assassinatos. 

Mesmo que eu estivesse na pista certa, precisava arranjar alguma evidência concreta. 

Eu não conseguia pensar num modo de incriminar Adem Yildiz, de fazer com que as 

acusações colassem. (BAP, p. 96-97) 

 

O problema é estrutural. Retomando a ideia de Bauman, a liberdade sem segurança é 

perigosa. A possibilidade de comprar a liberdade em si já elimina a segurança. Adem 

representa o que mais há de inseguro no medo líquido: um rosto conhecido, querido, que 

representa um grande mal. O perigo, assim, pode vir de qualquer lugar, até o menos 

imaginado. A probabilidade de liberdade do assassino aumenta ao se levar em consideração o 

público-alvo dele. A justiça, cega que melhor enxerga no planeta, leva em consideração as 

vítimas e como Adem não é uma ameaça à sociedade, mas às travestis em específico. 

Aplicando socialmente uma regra matemática, se Adem é negativo por ser um assassino que 

representa riscos e as travestis são consideradas problemas sociais, menos com menos dá mais 

e é possível que o serial killer seja vangloriado por seus atos. 

No fim da obra, quando o assassino é capturado, a narradora enfatiza que ―era bem 

possível que Fehmi se safasse sem grandes complicações e Adem fosse absolvido mediante 

alegações de insanidade temporária‖ (BAP, p. 230).  A estrutura da sociedade não mudou. O 

mal ainda está do lado de fora e não há esperança de justiça. Por mais que a sociedade em 

geral (ficcional ou leitora) possa ler a notícia (ou a obra) sem sentir grande mudança, para as 

travestis não há consolação.  
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 Uma propriedade de agricultura familiar, pequeno pedaço de terra destinado ao plantio. 

156
 ―The cartel kids are poor like us,‖ says Don Celestino. ―Here we are luckier, we have our ejido. These kids 

taken in by the cartels have nothing, and are taught violence. Then, it becomes all they understand.‖ (MDSN, p. 

269) 
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Bobbi, de TM, é a que mais balança as estruturas. A personagem é a que mais tem 

consciência de classe e das bases que a sociedade lhe proporciona. Dos três detetives, é a 

única que bate de frente com o sistema e que tem consciência de estar executando tal tarefa. 

Bobbi compreende que mais perigoso que Strand é a sociedade que legitima seus atos. Allan 

Wilkins, o detetive que ameaça Bobbi, a acusa de ter matado Strand. Ela denuncia o policial 

por assédio moral. Phil liga para ela como amigo para alertar que talvez tenha sido uma 

escolha perigosa. A personagem lhe direciona a resposta que segue. 

– Só vou compartilhar com você que não estou com disposição para ser cuidadosa e 

nem ninguém na comunidade. Estamos com raiva que os policiais de Chicago perde 

tempo e coça o saco enquanto somos espancados ou assassinados, e agora, quando 

acontece com um cara rico e hétero vocês querem acusar um de nós. Acorda, Phil. 

Na história de Chicago, nenhuma pessoa Trans já matou alguém. Vocês são apenas 

um bando de burocratas complacentes que acham que podem nos expulsar e fazer de 

nós um bode expiatório para um crime que vocês estão com preguiça de investigar. 

Nós não vamos mais tolerar isso. E Phil, eu não sei o que você acha que está fazendo 

aqui, mas você sabe e eu sei que não sou a única que reclamou. Eu sei que pelo 

menos seis outras garotas reclamaram também, e se você continuar com essas 

besteiras, serão dezenas. E se ir ao escritório do promotor público não tirar vocês das 

nossas costas, nós vamos à mídia. Então, aqui está meu conselho amigável para o 

policial Phil, pare com a intimidação. – Ele fica em silêncio por um minuto. – Ok, 

Bobbi, eu fiz o que pude. Você é uma boa pessoa e eu não quero ver você ferida. Eu 

só estou dizendo, não provoque as pessoas. – Ele desliga.
157

 (TM, p. 312) 

 

Bobbi ataca de volta e ataca não o Phil e nem o Wilkins enquanto indivíduos, mas o sistema 

policial em sua base. Se a sociedade legitima a violência contra pessoas Trans, Bobbi reage 

com a comunidade. A personagem tem ciência de que não pode reagir sozinha e que sua voz 

solo não surtirá efeito, então a comunidade ecoa. Em TM, não existe estrutura da consolação. 

A desolação está por todo lado. A diferença é que Bobbi tem ciência disso e usa esse 

conhecimento contra o [C]istema.  

A sociedade não muda. A busca não é por consolação, mas por algo novo. O leitor sai 

com uma visão diferente de sua própria sociedade. A mímesis literária, aqui, apresenta o que 

há de errado com a sociedade, sendo o reflexo do medo líquido vivido socialmente pelas 

pessoas Trans e o recipiente pelo qual o medo líquido escoa. Reflete o medo e o incita. 

Diferente do que se pode imaginar, o medo aqui não paralisa, mas movimenta. Bauman 
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 ―I‘ll just share with you that I‘m not in a mood to be careful and neither is anyone else in the community. 

We‘re pissed off that Chicago‘s finest stand around and scratch their balls when we get beaten up or murdered, 

and now when some straight rich guy gets it you want to accuse one of us. Wake up Phil. In the history of 

Chicago no trans person has ever killed anyone. You‘re just a bunch of complacent bureaucrats who think you 

can kick us around and make one of us a scapegoat for a crime you're too lazy to investigate. We aren‘t going to 

take it anymore. And Phil, I don‘t know what you think you‘re pulling here, but you know and I know I‘m not 

the only one who complained. I know at least six other girls did, too, and if you keep this crap up it‘s going to be 

dozens. And if going to the District Attorney‘s office doesn‘t get you off our backs, we‘ll go to the media. So 

here‘s my friendly advice to you Officer Phil, stop with the intimidation.‖ He‘s silent for a minute. ―Okay, 

Bobbi, I‘ve done what I can. You're a good person and I don't want to see you hurt. I'm just saying, don't 

provoke people.‖ He hangs up. (TM, p. 312). 
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acredita que quando ―(...) sabemos de onde vem o golpe, também sabemos o que possamos 

fazer, se há algo a fazer, para afastá-lo – ou pelo menos aprendemos como é limitada nossa 

capacidade de emergir incólumes e que tipo de perda, dano ou dor seremos obrigados a 

aceitar‖ (BAUMAN, 2008, p. 4). Bobbi, sabendo de onde vem o golpe o amortece e contra-

ataca. Enquanto Sánchez expõe as entranhas da sociedade e a detetive de BAP põe o dedo em 

sua ferida, Bobbi representa a revolução. 

Considerações Transviadas 

Diante do exposto, reiteramos a ideia de Horsley explicitada da epígrafe do capítulo. A 

literatura de crime pode ser uma boa plataforma para protestos contra a sociedade. Esses 

problemas sociais que funcionam como motivo para protesto, podem aparecer na obra de 

forma recorrente, conforme a questão dos cartéis em MDSN ou a questão da transfobia, 

presente em TM, da mesma forma que pode ser denunciado com humor e leveza, distraindo o 

leitor enquanto lhe mostra a estrutura da consolação ser dissolvida e substituída pelo medo 

líquido. O modelo, como também vimos, pode ser usado de forma reversa, para reafirmar o 

status quo. 

A narrativa criminal, a partir das análises supracitadas, pode ser compreendida como 

parte integrante do enlaçamento entre os estudos culturais e literatura. Tal gênero literário, 

que já exibia suas peripécias metafóricas denunciando ou exibindo questões culturais, ao 

entrar em contato com as vozes marginalizadas ganha uma gama imensa de conteúdos para se 

pautar. Se a evolução de Sherlock Holmes enuncia a fé e a descrença na ciência no período 

pré e pós-guerra, quando a construção da mímesis literária percebe a quantidade de pautas há 

muito silenciadas, ainda que tenham sido vociferadas aos ventos, das comunidades que não 

cumprem em parte ou totalmente a hegemonia do homem branco cis hétero rico euro-

americano, torna-se um palanque de muitas ideias. Pudemos perceber como a relação de 

identidade de gênero se desenvolve com os crimes e como os criminosos mudam de acordo 

com o tempo.  

Através de metáforas, o detetive mostra novos rostos da sociedade. Sem intenção de 

eliminar, agora, o hall de nomes detetivescos pode incluir grupos que até então eram os 

antagonistas. Investigar, ato de buscar e interpretar pistas, funciona facilmente com um grupo 

que já faz isso até inconscientemente para se compreender. Se dar o trabalho, frase citada de 

Bornstein no início do texto, se torna o trabalho efetivo e, de tanto investigar seus gêneros 

(genders) para modificar a si, a transgeneridade acabou por investigar a sociedade e modificar 

um gênero (genre) literário. 
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NEM ESSE, NEM AQUELE - QUANDO A DESCOBERTA ULTRAPASSA AS 

SUSPEITAS. 

 

A literatura não apenas fez da identidade um tema; ela desempenhou 

um papel significativo na construção da identidade dos leitores. O 

valor da literatura há muito tempo foi vinculado às experiências 

vicárias dos leitores, possibilitando-lhes saber como é estar em 

situações específicas e desse modo conseguir a disposição para agir e 

sentir de certas maneiras. As obras literárias encorajam a 

identificação com os personagens, mostrando as coisas do seu ponto 

de vista. 

Jonathan Culler — Teoria Literária: uma introdução
158

  

 

A identificação com os personagens pode seguir dois caminhos: o catártico ou 

empático. A catarse fará com que alguém se identifique com aquele personagem de forma 

íntima, como se a sucessão de fatos estivesse ocorrendo com o leitor enquanto lê. A empatia, 

por sua vez, fará com que o leitor que não fez a catarse compreenda um pouco daquele 

mundo. Para exemplificar, algumas pessoas podem fazer catarse com as personagens 

previamente analisadas. O leitor cis poderá compreender o ponto de vista das pessoas Trans. 

A literatura, dessa forma, abre possibilidades de identificação e de visão de mundo.  

Pudemos perceber ao longo da análise das três obras que possuem pontos de vista 

diferentes sobre determinados assuntos. Tentar encontrar algo em comum para descrever o 

que é a transgeneridade não torna todas as pessoas Trans iguais umas às outras. A literatura, 

assim, auxilia a mostrar diferentes perspectivas de diferentes lugares de fala para que 

tentemos compreender o que esses pontos têm em comum.  

A literatura, sob essa perspectiva, se torna moldadora e moldada pelas identidades. 

Ajudará a leitores que duvidam de sua construção identitária a encontrar possíveis respostas 

para suas questões, ou trampolins para que mergulhem no mar de respostas possíveis. Da 

mesma forma, a literatura passará a representar as identidades que vão se construindo ao 

longo do tempo. Assim, é preciso rever as formulações de produção, leitura e análise da 

mesma. Novas narrativas atraem a novos leitores e traduzem novas formas de ser, logo, outras 

construções e modelos de ler, imprimir e produzir livros.  

A literatura Trans, a partir dessa perspectiva, constitui um novo modo de fazer 

literatura, de gerar catarses, de criar empatias. Literatura Trans então pode ser vista como a 
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literatura que reúne escritores Trans, formulações textuais que envolvam o ser Trans, como 

narrativas e poemas orais e escritos, que tentem de alguma forma gerar empatia e catarse com 

personagens Trans tirando-lhes os estigmas sociais, ainda que os aponte. Dessa forma, vemos 

que as identidades Trans não são únicas e que os valores são individuais, mas que existe uma 

ideia estereotipada, marginalizadora e patologizante da comunidade Trans. É imprescindível 

que, para ser considerada parte da Literatura Trans, a obra tente ao máximo desassociar a 

população de tal estereótipo. Isso não significa que todas as pessoas Trans possuem a bondade 

e os valores morais dos contos de fadas e nem os personagens devem ter, mas mesmo a 

vilania de tal grupo deve desassociá-lo de tal estigma. 

As obras precisam mostrar com clareza a criticidade que lhes acomete. Uma vez que 

não há como controlar a interpretação leitora, é importante que a tentativa de retirar o estigma 

social que paira sobre a comunidade Trans dos personagens deixe claras suas intenções, para 

não correr o risco de reforçar a questão. Vimos previamente como a obra Silence of the 

Lambs, de Harris, explica algumas questões, mas não retira os estigmas sociais na construção 

de sua personagem e acaba fazendo um desserviço ao grupo.  

As obras ficcionais, por mais que possam mostrar outras perspectivas e introduzir os 

leitores aos assuntos, não têm a obrigatoriedade de educar o leitor. Construir uma imagem 

positiva não necessariamente inclui introduzir um ―bê-á-bá‖ da transgeneridade. Não é 

preciso que todas as personagens sofram os conflitos de ser Trans para que a identidade seja 

legitimada, nem que seja positiva. Obras que escolham construir suas personagens Trans sem 

citar o nome de registro, ou mostrar todas as dificuldades que envolvem a transição é o que 

previamente chamamos de manutenção da literatura Trans. Compreendemos que a transição 

não é o único momento na vida de uma pessoa Trans e que tudo o que a pessoa é não pode ser 

reduzido a esse momento. Após a transição, a vida continua e a pessoa Trans permanece 

Trans. Se a construção da identidade é constante em todos os indivíduos, criar personagens 

Trans sem citar a sua transição significa mostrar outro momento da sua identidade. 

A obra Luna, de Julie Ann Peters, por exemplo, mostra todo o processo antes da 

transição. MDSN ocorre muito depois da transição de Sánchez, TM termina com Bobbi às 

vésperas da sua cirurgia de redesignação genital. BAP não aponta a modificação corporal 

como uma possibilidade. Além de retirar os estigmas sociais da criação de personagens, é 

importante que se mostrem outros momentos, outros saberes, outros gêneros, diversas formas 

de construir um gênero específico. A literatura Trans, para proporcionar o que Culler chama 

de experiências vicárias, precisa torná-las múltiplas, diversas e consistentes para positivar um 

grupo há séculos marginalizado.  
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De acordo com Eagleton, ―(...) a ‗literatura‘ pode ser tanto uma questão daquilo que as 

pessoas fazem com a escrita como daquilo que a escrita faz com as pessoas‖ (2006, p. 22). 

Manifestos político-literários, os três textos que aqui constam protestam cada um à sua 

maneira. Aqui, intenciona-se relatar como uma (ou nesse caso três) narrativa molotov explode 

e estremece os estandartes normativos. As três obras remontam seus leitores. De forma 

diluída, demonstram as especificidades e generalidades da comunidade.  

A literatura considerada não clássica, marginalizada, pode ser lida sem atenção, sem 

análise. Esta também pode mudar o seu conceito de mundo. Rebelar-se contra as agressões, 

opressões, normatividades e colonialidades é um traço da literatura Trans. Por mais puritana e 

seguidora de regras que a personagem tente ser, como Sánchez tenta, acaba por seguir uma 

revolução maior, a da quebra de gênero. Uma personagem Trans carrega consigo uma 

ancestralidade, uma história. Por mais inconsciente que o autor possa ser de tais questões, a 

personagem por si só levanta a bandeira. A bandeira das ruas, da sarjeta, dos becos em que 

nos colocaram e em que pintamos um campo de guerra. A literatura Trans é arte, é beleza, é 

estética, como qualquer outra literatura. É também manifesto, como algumas. 

Com diversos temas e discussões, muitos conteúdos acima abordados são 

autoexplicativos. Levantaremos a seguir considerações acerca dos temas abordados sem a 

necessidade de retomá-los um a um. Transgressora, transviada, Trans e viada, essas 

considerações não poderiam deixar de apontar as decolonialidades. Da mesma forma que 

Walsh (2012) aponta a necessidade de decolonizar o saber, o poder e o ser, dentro deste 

último, urge a decolonialidade do corpo e das identidades. A cisnormatividade e a binaridade 

são amarras coloniais sobre nosso ser. Através da decolonialidade é possível não apenas 

romper com a cisgeneridade, mas construir uma identidade cis não tóxica, que não se 

embrulha nas amarras sociais.  

Limitar nossas expressões às amarras sociais é parte do processo colonizador sobre 

nossos corpos. Delimitar nossas experiências enquanto queer, mesmo que esse termo e essa 

história sejam restritos aos Estados Unidos, também. Decolonizar o ser é se permitir ser livre 

das amarras impostas sobre a sua identidade e construir algo novo com as peças dadas. Pode 

ser também incendiá-las. Decolonizar o saber é compreender que nossa linguagem das ruas, 

da vida, não é menos válida que as estabelecidas. É compreender que o termo amapô é tão 

válido quanto o vocábulo mulher. É ter a liberdade de reconhecer que nossos conhecimentos 

forjados a ferro e fogo nos becos e nas esquinas são ciências travestidas. Que enquanto o 

queer quebra o gênero na teoria, a travesti abafa com ele na prática (LUSTOSA, 2016, p. 

395). Embora a teoria queer tenha sido importante para abrir diálogos, o debate nesta 
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estabelecido limita-se ao contexto estadunidense, que não precisa de muito esforço para se 

compreender no centro do universo. Ainda que o estudo seja sobre literaturas estrangeiras 

modernas, concordo com Lustosa que é necessário elevar a nossa fala acima da fala sobre nós. 

Convidamos, pois, a todas as transvestigeneres do Brasil a indianarem-se. 

Caso não seja uma pessoa transvestigenere, sinta-se livre para se juntar ao manifesto, 

reconhecendo o seu locus enunciativo, suas prerrogativas e suas narrativas. A 

cisnormatividade literária e social intoxica o imaginário e a imaginação. A derrubada da 

normalidade cis-heteronormativa, branca, rica, euroamericana e masculina é de 

responsabilidade social tão quanto literária. Investiguemos a sociedade, as identidades e as 

literaturas como os detetives analisados travestiram uma hegemonia marginal. 
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GLOSSÁRIO 

 

Ao compor o texto aqui presente, foi percebida a necessidade de elucidar alguns termos 

que, apesar de recorrentes às falas do movimento Trans, podem ser desconhecidas para quem 

não tem contato com as discussões. É importante salientar que os termos e suas definições não 

são de nossa autoria, mas a culminância de leituras que explicam as terminologias. Entre essas 

leituras estão pensadores como João Nery, Susan Stryker, Jaqueline de Jesus, viviane 

vergueiro e Kate Bornstein. O site da Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) 

também serviu de base para alguns verbetes. Todos os textos estão devidamente catalogados 

nas referências bibliográficas. Importante salientar também que algumas definições são muito 

mais complexas do que serão expostas aqui, entretanto, como se busca uma definição de 

compreensão rápida, as questões foram reduzidas ao máximo. 

 

AFAB — Sigla do termo ―Assigned female at birthday‖. É traduzido como ―designado 

mulher ao nascer‖. Se refere a pessoas que, independente da identidade de gênero, foram ditas 

do gênero feminino no ato do nascimento ou momento anterior. 

AMAB — Sigla do termo ―Assigned male at birthday‖. É como ―designado homem ao 

nascer‖. Se refere a pessoas que, independente da identidade de gênero, foram ditas do gênero 

masculino no ato do nascimento ou momento anterior. 

Amapô — Termo do Pajubá que significa mulher. 

Cis — Indivíduo que teve um gênero designado ao nascer e se identifica como tal. Exemplo: 

uma pessoa que foi identificada como homem ao nascer e se entende como homem na 

sociedade, independente da sua sexualidade ou da sua expressão. Pessoas cis também podem 

quebrar a expectativa de gênero, uma vez que se espera a masculinidade de um homem e um 

homem gay afeminado, apesar de cis, não supre tal expectativa. 

Cistema —  Neologismo criado a partir da junção dos vocábulos ―cis‖ e ―sistema‖. 

Geralmente é usado para denunciar sistemas que beneficiam a cisgeneridade. 

Crossdresser — Pessoas que se identificam com um gênero mas que utilizam estereótipos de 

outro para fins de experimentação ou sexuais. A pessoa crossdresser pode ou não ser cis. A 

principal diferença entre crossdresser e Trans está na questão identitária. Enquanto o primeiro 

pode ser um ato específico (como para fins sexuais), o segundo é uma construção identitária. 
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Disforia — Mudança no estado de ânimo causado por algo específico. No caso da disforia de 

gênero, ter no corpo características do gênero imposto não condizentes com o gênero 

construído é a principal fonte de disforia em pessoas Trans. Pelos faciais em uma mulher 

Trans é um exemplo. 

Drag queen — Expressão artística que exagera as características do gênero feminino. Utiliza-

se maquiagem, roupas e equipamentos para montar uma imagem que remete, extrema ou 

satiriza os estereótipos impostos ao feminino. 

Drag king — Expressão artística que exagera as características do gênero masculino. Utiliza-

se maquiagem, roupas e equipamentos para montar uma imagem que remete, extrema ou 

satiriza os estereótipos impostos ao masculino. 

FTM — Sigla do termo ―female to male‖, que pode ser traduzido como ―mulher para 

homem‖. Remete às transições de gênero em pessoas designadas mulheres ao nascer que 

depois se entendem como homens. 

Gongação — Ato linguístico característico entre pessoas Trans e drag queens. Consiste em 

ridicularizar e fazer chacota de outras pessoas. A gongação pode ocorrer com a pessoa 

gongada presente ou não. É recorrentemente usado em shows de drag queens para alcançar o 

humor.  

Hormonização — Neologismo efetuado a partir de uma derivação sufixal que une o verbo 

hormonizar (gerar hormônios) com o sufixo -ção (resultado de uma ação). Consiste na 

utilização medicamentos para alcançar a aparência do gênero para o qual se está transitando. 

LGBTQI+ — Apesar de no Brasil ser utilizada a sigla LGBT, também é conhecida a sigla 

LGBTQI+, visto o crescente debate que desvincula as três principais categorias do grupo, que 

são: sexo, gênero e sexualidade, sendo o nome por extenso: lésbicas, gays, bissexuais, 

transgêneros/transexuais/travestis, queer, intersexo, + para a inclusão de identidades que 

possam ter ficado de fora da sigla. O ―Q‖, no contexto brasileiro, também é usado como 

―questionando‖, para indivíduos que não se entendem como cis-hétero, mas ainda não deram 

nome à identidade sexual ou de gênero. 

MTF — Sigla do termo ―male to female‖, que pode ser traduzido como ―homem para 

mulher‖. Remete às transições de gênero em pessoas designadas homens ao nascer que depois 

se entendem como mulheres. 
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Mulher genética — Termo traduzido literalmente da expressão ―genetic woman‖, 

recorrentemente usado na anglofonia em geral. O termo se refere a mulheres cis. Ainda que 

tenhamos escolhido manter a tradução do termo, se torna importante salientar que a genética, 

sob a perspectiva desta pesquisa, não torna ninguém mulher, o que torna a expressão um 

desserviço contraposto à ideia de gênero construído. 

Ocó — Termo do Pajubá que significa homem. 

Pajubá — Reunião de termos usados pela comunidade LGBTQI+. 

Passabilidade — Possibilidade de uma pessoa Trans não ser percebida como tal ―se 

passando‖ como cis. 

Trans — Pessoa que não se identifica com a identidade de gênero lhe imposto ao nascer. 

Trans é um sufixo que engloba Transexuais, Transgêneros, Travestis e outras expressões de 

gênero não cisnormativa.  

 

 

 

 

 

 

 


