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RESUMO 

 

Esta  monografia é fruto de  trabalho de campo na cidade de Niterói entre os anos de 

2015 e 2017.  Nela busco apresentar processos de elaborações corporais e sua profunda 

ligação com as formações de identidade, tanto quanto as dinâmicas sociais e culturais que os 

contextualiza, ao pesquisar com um grupo de travestis que se prostituem na cidade. Através 

de uma abordagem teórico-metodológica comparativa, busco entrelaçar corpo e identidade de 

forma que se estabeleçam como elementos indissociáveis para a compreensão da 

travestilidade. Tal perspectiva se demostrou um importante caminho de análise estrutural dos 

processos de formação das identidades sociais.  

 

Palavras-chave: travestilidade; corpo; gênero; subjetividade; identidade.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

This monograph is the result of fieldwork in the city of Niterói between the years 

2015 and 2017. In it I seek to present processes of bodily elaborations and their deep 

connection with the formations of identity, as well as the social and cultural dynamics that 

contextualize them, when researching with a group of transvestites who prostitute themselves 

in the city. Through a comparative theoretical-methodological approach, I seek to intertwine 

body and identity in a way that establish themselves as inseparable elements for the 

understanding of transvestites. Such perspective showing an important path of structural 

analysis of the processes of formation of social identities 

 

Keywords: travestility; body; gender; subjectivity; identity. 
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UM DELÍRIO “ARGONÁUTICO” 

 

 Imagine-se você, caro leitor, sozinho, em plena madrugada. Apenas dotado de um 

gravador e de seu diário de campo numa extensa rua que conecta duas grandes 

avenidas de cidade cosmopolita... Perdendo de vista o caminho que lhe deu acesso a 

este lugar, Sem um local para ficar - seja casa de amigo ou quarto de hotel - e, se 

não, apenas com a possibilidade de vagar à procura de quem pudesse e desejasse 

encontrar. Você não tem mais nada a fazer se não a começar imediatamente o seu 

trabalho de campo. (Adaptado de MALINOWSKI, 1978. p. 19). 

 

É mais que possível que um leitor treinado em literaturas antropológicas reconheça 

com facilidade de onde surge a inspiração para o pequeno trecho escrito acima mesmo sem 

que houvesse clara referência à sua autoria.  

Malinowski, em Argonautas do Pacífico Ocidental (1978), realiza um dos primeiros 

exercícios etnográficos bem sucedidos na construção de dados de campo de “primeira mão” 

na História da Antropologia. Em seu trabalho, produzido após o período de quatro anos de 

convivência com os nativos trobriandeses (1914-18), Malinowski foi capaz de descrever a 

geografia do arquipélago e a sua chegada às ilhas. Além de uma rica descrição metodológica, 

o autor também descreve o kula, um sistema de troca cerimonial entre os nativos, sobre o qual 

dedica especial atenção. Ele também é o primeiro a assumir que apenas a descrição oriunda da 

observação realizada durante o trabalho de campo não é suficiente para “capturar o espírito 

nativo” e para tanto, seria necessário “evocar o espírito nativo” através da “magia do 

antropólogo” (Ibid. p 21) assumindo a necessidade da interpretação dos dados obtidos em 

campo pelo pesquisador. 

Atualmente, a Antropologia possui um arsenal de pesquisa bastante especializado. 

Ao longo de seu desenvolvimento disciplinar, os antropólogos aperfeiçoaram essa que 

viríamos chamar de observação participante, teoricamente proposta por Malinowski, além de 

desenvolver outras formas de construção de dados empíricos em diferentes situações da vida 

social humana, sob variadas perspectivas e correntes antropológicas. 

É possível que tenha surgido e se mantido uma dúvida, ou ao menos curiosidade, 

sobre a escolha da referência para dar a largada à produção desse texto, considerando-se toda 

a produção contemporânea teórico-metodológica da Antropologia. Entretanto, caro (a) leitor 

(a), quando cheguei a campo pela primeira vez, tinha pouco conhecimento a respeito de como 

se desenvolver esse tipo de pesquisa. Tinha, portanto, apenas o desejo de iniciar o trabalho de 

campo, a intenção de pesquisar sobre transfobia e uma breve leitura de alguns textos 

específicos sobre Antropologia do Gênero e do Corpo, além de alguns clássicos da 
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Antropologia dentre os quais estava Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Por mais piegas 

que hoje isso possa parecer - e provavelmente parece - aquela descrição do barco que seguia 

se afastando ao longe, enquanto o antropólogo pousava seus sapatos de couro sobre as areias 

das praias das Ilhas Trobriand, serviram, ainda que comicamente, de estímulo para dar início 

ao meu projeto etnográfico.  
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INTRODUÇÃO 

 

Durante a leitura deste texto, existe a probabilidades de, de um para três, que uma 

pessoa transgênero1 esteja sendo assassinada ou sendo vítima de violência incapacitante. O 

Brasil atualmente é o país que mais mata pessoas transgênero no mundo. Há alguns anos, o 

nosso país enfrenta forte avanço do conservadorismo, como demonstrou o Golpe de Estado 

Civil-Parlamentar sofrido pela Presidenta Dilma Rousseff e, mais recentemente, a eleição de 

Jair Messias Bolsonaro à presidência da República, ambos ainda na segunda década dos anos 

dois mil.  

Assumindo o compromisso científico com as questões sociais do Brasil; acreditando 

na ideia de que a informação e o estudo diligentes são capazes de contribuir com a discussão 

de dilemas culturais e sociais e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária; 

acreditando principalmente na Antropologia como importante veículo dessa produção e 

divulgação de material de grande valia para a sociedade é que este trabalho é escrito.  

Para tanto, o presente trabalho tem por objetivos: explorar o campo de análises da 

articulação entre a Antropologia do Gênero, do Corpo e da Identidade; analisar o processo de 

construção de identidade a partir da experiência específica da travestilidade e as dinâmicas 

sociais e configurações das relações de poder entre os sujeitos envolvidos neste processo em 

contexto limitado. Esta monografia é produzida a partir da experiência etnográfica realizada 

na cidade de Niterói/RJ, entre os anos de 2015 e 2017.  

A partir de indícios etnográficos, recorrendo à produção acadêmica sobre o assunto, 

tomei o corpo como emaranhado organizado de ações da atividade humana; adotei a 

perspectiva política do gênero como uma norma interpretativa em nossa sociedade para 

compreensão do mundo; observei e identifiquei alguns efeitos da matriz heterossexual binária 

e compulsória na produção de corpos e comparei com o processo de construção do corpo das 

nossas interlocutoras a partir de suas próprias experiências. Tal movimento me orientou no 

sentido de pensar algumas questões importantes a respeito da construção da identidade social 

atravessada fortemente pelas questões do sexo, gênero, sexualidade e do trabalho nos guiando 

para pensar uma identidade e, portanto, uma subjetividade travesti.  

Respeitando o processo de construção deste trabalho de campo, a ordem dos 

capítulos foi selecionada de forma que qualquer leitor (a) consiga acompanhar o processo de 

                                                   
1 Transgênero é categoria utilizada para definir aquelas pessoas que possuem profundo desconforto com o seu 

próprio corpo em relação a sua constituição sexual e de gênero, geralmente indicando-se como de sexo/gênero 

diferente daquele atribuído a ela em ocasião de seu nascimento. (BERG-WEGER, 2016, p. 229) 
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desenvolvimento do trabalho de campo e da formação de seu autor. Esta etnografia foi 

iniciada ainda no primeiro período da graduação em Antropologia como posicionamento do 

departamento que passou a adotar a perspectiva de que os alunos do curso deveriam ter 

contato já em tempo inicial da graduação com a difícil tarefa de olhar, ouvir e escrever 

(OLIVEIRA, 1996). A escolha da forma de escrita desta monografia respeita também o seu 

processo de construção. Cada pequena unidade conceitual foi desenvolvida num momento 

diferente da pesquisa. Desta maneira, busca preservar algumas das características da época e 

ocasião em que foi construída etnograficamente, escrita pouco tempo depois da experiência de 

campo e revisitada posteriormente para a composição do texto final.  

No capítulo I se concentram as motivações e observações históricas articulando o 

desenvolvimento das discussões a respeito da variedade e das dinâmicas ligadas à sexualidade 

ao longo do tempo. Desta forma, descrevo o caso das hijras, na Índia milenar; de 

Heliogábalos, na Grécia Antiga; dos two-spirit dos povos Navajo dos séculos anteriores à 

colonização europeia e também aquilo que ficou conhecido como a Revolta de Stonewall, nos 

EUA dos anos 60, ressaltando de antemão alguns dos limites respeitados para esse sobrevoo 

histórico.  

No capítulo II, se encontram, de forma mais aprofundada e com teor mais descritivo, 

a observação da construção social e demográfica dos profissionais do sexo no seu ambiente e 

a construção da categoria postura que tem valor central e amplia potencialmente as 

observações deste trabalho. 

 O capítulo III assume a responsabilidade de mostrar o processo de desenvolvimento 

de algumas competências relacionadas ao trabalho de etnografar. Discorre também sobre 

importante desvio metodológico intencional em uma academia de ginástica na cidade de 

Niterói e também no Polo Saara, nas imediações do entorno da Uruguaiana, no centro da 

Cidade do Rio de Janeiro. Este desvio se tornou necessário a partir de uma acomodação grave 

durante a execução do trabalho de campo onde, pela proximidade e constância, me vi 

naturalizando questões que se tornaram de grande valia após afastamento, desnaturalização e 

retorno ao campo de origem. Este capítulo também se propõe a refletir sobre algumas 

questões teórico-metodológicas se propondo a revisitar o método comparativo como 

ferramenta de trabalho. Para tanto, se fundamenta sumariamente, mas não exclusivamente, no 

trabalho de Strathern (2006) e Barth (2000) que discutem sobre o aspecto “ficcional” da 

Antropologia.  
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O capítulo IV é o de maior densidade teórica. Neste capítulo, a proposta é  discutir a 

respeito do sexo e do gênero como sendo uma norma interpretativa (BUTLER, 2003); o 

corpo como a base da subjetividade (MERLEAU-PONTY, 1962; LE BRETON, 2012); o 

sexo como sendo um dado generificado (LAQUEUR, 2001) e a política por detrás dos 

mecanismos ditados pelo sexo e pelo gênero a partir de uma perspectiva de dominação 

masculina (BOURDIEU, 2010). Desta maneira, me guiei entre estruturas abrangentes para 

compreensão mais ampla do mecanismo sexo x gênero x identidade; dos processos de 

elaboração corporal e das implicações da realização de si através da construção do corpo. 

Reúno a fundamentação teórica até então apresentada, com as evidências etnográficas 

relatadas no capítulo II, observando assim a relação entre os aspectos culturais e sociais para 

a discussão da formação da identidade. Encerro estruturando essa argumentação com uma 

discussão mediada pela análise comparativa dos trabalhos de Goffman (1985; 1975) e Cuché 

(2002) a respeito da identidade. Em seguida, teço as considerações finais.   
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CAPÍTULO I - O CAMINHO QUE ME TROUXE ATÉ AQUI 

 

Plurissexualidades e Multigenerismos na História  

 

Ao contrário daquilo que o senso comum possa imaginar, questões ligadas à 

formação de identidades generificadas têm seus meandros espalhados em rastro histórico que 

datam desde antes da Grécia Antiga. Muito antes que se configurassem no vocabulário como 

categorias os termos como sexo, gênero, sexualidade etc., as dinâmicas da vida em sociedade 

já eram atravessadas pelas relações baseadas nas diferenças morfofisiológicas entre as pessoas 

e pelas interpretações atribuídas a elas. O marco etimológico dos assuntos a respeito de sexo e 

gênero data de muito depois. Contudo, não me parece interessante iniciar uma discussão a 

respeito do assunto sem que antes me debruce, ainda que de forma rápida e objetiva, sobre 

algumas das evidências teóricas que permitam pensar, historicamente, a importância das 

relações de gênero na humanidade. Não tenho o intuito de utilizar diretamente categorias tão 

recentes na história para pensar situações de um passado milenar.  

A historiadora norte-americana Joan Scott (1989), em seu texto sobre a utilidade da 

categoria gênero como importante ferramenta de análise histórica, destaca que tudo possui um 

passado histórico e isso não seria diferente com as palavras. Todos os termos possuem uma 

história. Assuntos como os quais trato nas próximas páginas só ganh8aram relevância e 

passaram a existir através do processo de nomeação, por conta do interesse humano e da 

observação de como esses elementos, até então “ocultos” e/ou explicitados e traduzidos de 

outras maneiras, ditaram, organizaram e conduziram relações sociais ao longo do tempo. Aqui 

também gostaria de deixar claro que o momento atual dos termos não encerra sua história e 

tampouco deve ser entendido como um processo evolutivo. Antes, devem ser apreciados 

levando-se em consideração o seu contexto histórico e as relações de poder envolvidas neste 

processo. 

Foucault (1988), importante filósofo do século passado, escreve, em A história da 

Sexualidade, sobre a “hipótese repressiva”. Esta, por sua vez, seria a de que a sociedade 

ocidental produziu estruturas de contenção e criminalização da sexualidade durante os 

períodos entre os séculos XVII até meados do século XX. Levando-se em consideração que os 

assuntos a respeito do gênero e da sexualidade passaram a ser alvo de estudo objetivo e 

relevante apenas no início do século XX, o interesse e o rastreio histórico das circunstâncias 

que deram origem não só aos termos, mas também as relações que decorrem e fazem decorrer 
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destes, se tornam não apenas uma viagem instrutiva, como uma interessante ferramenta para a 

observação das condições que estruturam, historicamente, análises modernas e pós-modernas.  

 

Hijras (2000 a.C.) 

 

Caso específico e particular das culturas hinduístas, as hijras são personagens 

centrais na cultura em que estão inseridas. Tidas como seres “especiais”, teriam a capacidade 

mística de abençoar e amaldiçoar as pessoas uma vez que estariam mais próximas das figuras 

divinas indianas. Muitas divindades cultuadas no hinduísmo possuem gênero ambíguo, duplo 

ou não definido. Antes de se tornarem hijras, estas são designadas ao nascer, por conta de sua 

genitália, como pessoas do sexo masculino. Entretanto, ao longo da vida, por fatores múltiplos 

dos quais destaco a religiosidade hinduísta, são levados pela família ou se voluntariam para o 

ritual de castração pelo qual alcançariam o nirvaan, do híndi, ou nirvana2 (NANDA, 1996). 

Este ritual é realizado por sacerdotisas hinduístas e inclui a remoção completa do pênis, 

escroto e testículos. Diferente do que vemos em cirurgias médicas de redesignação sexual3, 

não existe a intenção e/ou a possibilidade de reconstrução do órgão sexual para de outro tipo.  

Entretanto, a remoção dos órgãos genitais não é o único elemento que caracteriza 

uma hijra. Elas se organizam em diminutas comunidades socialmente delimitadas. Cada uma 

delas permanece num grupo pequeno chefiado por um Guru (normalmente uma hijra mais 

velha) que vai iniciá-la no modo de vida das hijras. Desta forma, socialmente elas deixam de 

ser homens. Apesar de estarem socialmente autorizadas a utilizarem o sári4 e poderem utilizar 

os adornos signos de uma feminilidade hindu, as hijras não se tornam pessoas do sexo dito 

feminino. Na literatura antiga indiana, é possível observar referências as hijras em 

manuscritos milenares como o kamasutra5. Em 2017, por conta de mobilização popular das 

hijras no combate ao preconceito e à violência sofrida por sua comunidade, o país passou a 

reconhecer oficialmente as hijras como o terceiro sexo/gênero no país6.  

 

 

                                                   
2 Na cultura hinduísta, é o estado de liberação do sofrimento e do apego aos sentidos e da matéria. 
3 Processo cirúrgico de transformação de pênis em vagina e vice-versa. 
4 Peça de tecido único e longo usado por mulheres hindu.  
5 Escrito antigo Hindu sobre práticas e comportamentos sexuais. 
6  Disponível em: https://exame.com/mundo/na-india-ja-e-possivel-nao-ser-oficialmente-nem-homem-nem-m/ 

Acessado em 05 de julho de 2020 

https://exame.com/mundo/na-india-ja-e-possivel-nao-ser-oficialmente-nem-homem-nem-m/
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Heliogábalos7 (204~5 - 222 d. C.) 

 

Varivs Avitvs Bassianvs foi um grande líder do Império Romano da Dinastia Severa 

Restaurada. Sob o nome de Marco Aurélio Antonino (em tradução livre), governou no 

período de 218 até 222 d.C. Foi assassinado em trama realizada pela sua avó, que tinha por 

interesse ascender Severvs Alexander, sobrinho do Imperador.  

Heliogábalos, como ficou conhecido após seu assassinato, tem sua sexualidade e 

gênero como grande fonte de discussão entre alguns historiadores. Dio Cássio, historiador 

romano da época, chegou a relatar no seu escrito História de Roma, um possível romance 

entre o imperador e um dos seus cocheiros, além do fato de ele se apresentar como mulher e 

amante de um escravo de Cária. Há relatos de que celebrou uma cerimônia de casamento 

pública em Roma com um atleta de Esmirna e também manifestou interesse em ter seus 

órgãos genitais removidos, para ter uma genitália feminina (CASSIUS, 1927). Alguns 

historiadores modernos, como Benjamin e Green (1966), insistem em tentar construir 

Heliogábalos como personagem transgênero ou transexual da história da Grécia.  

 

Two-Spirits ou Dois Espíritos (> 1600 d.C) 

 

Este termo é utilizado para se referir a nativos norte-americanos (especialmente entre 

os Navajo) que desempenham tarefas e possuem modo de vida que podem ser considerados 

simultaneamente masculinos e femininos. Pessoas com “dois espíritos” eram consideradas 

abençoadas e ocupavam espaços de honra e grande prestígio em suas comunidades 

(CAMERON, 2005). 

A estrutura que compõe essa organização e categorização das pessoas nessas 

comunidades é profundamente complexa. Como Cameron bem discorre em seu artigo Two-

Spirited Aboriginal People (2005), a gama de possibilidades de manifestação dos dois 

espíritos é variada. Entretanto, uma vez incorporado ao grupo como dois espíritos, nunca 

deixará de sê-lo, independente da performance de gênero predominante (masculina ou 

feminina) e de suas relações sexo-afetivas. Desta forma, uma pessoa que possui dois espíritos, 

                                                   
7 Heliogábalos ou Elagabalus é também o nome de um deus cujo culto foi iniciado em Émesa, na Síria. Varivs 

Severvs era sacerdote deste deus em seu tempo de exílio em Émesa antes de ascender ao império. Sua primeira 

atitude como imperador foi construir um tempo em homenagem a Heliogábalos e declará-lo como deus supremo 

do panteão romano. Sua devoção o fez assumir e o tornou conhecido pelo mesmo nome do deus. Para mais 

informações ver TEIXEIRA, Cláudia. Heliogábalo e o culto do Sol: ascensão e queda de uma divindade in  O 

Sol Greco-Romano (2009) p. 193-202 
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pode se relacionar com pessoas masculinas e femininas sem que haja deslocamento para outra 

categoria e sem que haja obrigatoriedade tanto na permanência de uma performance, quanto 

na sua variação.  

Em nosso sistema dicotômico, por exemplo, se eu passar a me relacionar com uma 

mulher e for percebido pelas pessoas como um homem, logo determinarão que somos um 

casal heterossexual: nessa relação, eu seria o homem e minha companheira a mulher. Caso eu 

fosse interpretado socialmente como uma mulher, não haveria entendimento outro que não 

fosse a definição de um casal lésbico.  

Entre os indivíduos dessa comunidade, diz Cameron: 

 

Se eu escolho estar com um homem ou uma mulher, no contexto do significado 

original de o termo ‘dois espíritos’, continuo sendo alguém com ‘dois espíritos’ a 

despeito da minha escolha de assumir um papel de gênero 
‘masculino’.(CAMERON, 2005 p.124) (Tradução minha) 

 

Apenas após os contatos com os europeus durante o século XVII, questões como ser 

ou não uma pessoa com “dois espíritos” passou a ser um problema para os nativos. Não é 

difícil observar através dos relatos históricos como foi devastadora e violenta a ocupação do 

território norte-americano por parte de seus colonizadores ingleses e de como esse processo 

destruiu a cultura de dezenas de povos originários. 

Pela própria história, é possível observar que o termo transexual ou transgênero, 

como elemento categorizante, surgiu apenas muitos séculos depois das hijras ou de 

Heliogábalos ou de “dois espíritos” e que, portanto, aplicar indiscriminadamente definições 

culturais tão recentes a situações deslocadas há séculos na história poderia ser ineficaz. 

Contudo, como já afirmei anteriormente, também não se pode abrir mão da análise histórica. 

É através da observação de alguns processos históricos que certas questões do cotidiano e da 

modernidade podem ser estruturadas e compreendidas 

 

 Cenário de Guerra: Stonewall e o Gay Liberation 

 

Stonewall Inn era um famoso bar do Greenwich Village de Manhattan, Nova York, 

da década de 60. A máfia, segundo depoimento de informantes presentes no documentário de 

2017, “Morte e Vida de Marsha P. Johnson”, dominava o local e negociava constantemente 

com a polícia nova iorquina para manter as atividades, na época, ilícitas – como venda de 

bebida alcoólica sem autorização. Entretanto, isso não era o suficiente. Constantemente essas 
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batidas tinham a intenção de encontrar pessoas que não possuíam uma identidade gay pública. 

Pessoas LGBT8+ eram chantageadas e extorquidas para que tivessem a sua identidade 

preservada. 

 Na madrugada do dia 28 de junho de 1969, uma batida policial pôs fim à festa que 

ocorria na boate. Diferente do que acontecia, parte do público da boate começou a não 

obedecer às ordens policiais. Não entregavam seus documentos, nem se punham em fila. 

Algumas pessoas, que haviam sido selecionadas para serem detidas, geralmente pessoas não-

binárias9 e transgênero, se recusaram a entrar em veículos oficiais. Outros, liberados para 

retornarem aos seus lares, se recusaram a deixar os autuados sozinhos. Não demorou para que 

um copo, uma garrafa ou uma pedra fossem arremessados contra os policiais e viaturas.  

Em questão de minutos, barricadas, paus e pedras estavam sendo utilizados para 

confronto com a força policial. Travestis 10e transexuais que trabalhavam como profissionais 

do sexo na região se uniram à luta que durou a madrugada inteira. O confronto só terminou 

com o auxílio das forças policiais especiais, nas primeiras horas da manhã do mesmo dia. Os 

reflexos do confronto se espalharam como fogo em tempo seco. Manifestações tomaram as 

ruas nos dias seguintes à batida policial. Os veículos de informação só falavam a respeito do 

que ficou conhecido como a “Revolta de Stonewall”.  

O cansaço e a mobilização contra a guerra no Vietnã, o crescimento de pensamentos 

sobre aquilo que, nos anos posteriores, ficou conhecido como movimento hippie e a 

inconformidade com a violência contra minorias tornaram o Greenwich Village e o fim dos 

anos 60 o cenário ideal para sua eclosão. Ainda que o início do ativismo LGBT+ nos Estados 

Unidos e no mundo não tenha sido com Stonewall, é importante destacar que esse movimento 

tornou-se um marco da virada da militância LGBT+: do desejo, como meta, de uma absorção 

pela sociedade tradicional da comunidade LGBT+, para uma militância orgulhosa, forte, 

responsiva e, principalmente, subversiva. 

                                                   
8 LGBT+: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgênero e outras identidades de gênero/sexuais. A sigla, para definir 

o grupo de pessoas de orientação sexual e identidade de gênero não heterossexuais passou por mudanças ao 

longo dos anos no Brasil e no Mundo. No Brasil, especificamente, aos anos 80, era comum observarmos o uso da 
sigla GLS (Gays, lésbicas e “Simpatizantes”). Nos anos 2000, com o crescente aumento da visibilidade de 

pessoas transgênero e a problematização do protagonismo de pessoas de identidade sexuais e de gênero não 

heterossexuais no cenário de debate político e identitário, a sigla é modificada e aparece na forma de LGBT 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais). É relativamente novo os usos das siglas LGBTTQI (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transgêneros, Transexuais, Queers e Intersexuais) e, por fim, a LGBT+. Esses campos de disputas 

por visibilidade e protagonismo é acompanhada da popularização dos “discursos de gênero” – para observar 

melhor a ideia de discursos de gênero ou gênero também enquanto prática discursiva ver LEITE (2011) em 

Nossos corpos também mudam. 
9 Pessoas que não se enxergam nem como masculinas nem como femininas.  
10 Será melhor definido mais adiante no texto.  
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No centro do jogo: pessoas trans e o protagonismo apagado na luta por direitos 

  

Stonewall iniciou um grande movimento dos grupos integrantes do que hoje 

entendemos como comunidade LGBT+ ou LGBTQIA+. Entretanto, é importante salientar que 

essas composições e elaborações a respeito das articulações entre lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais e transgêneros, queers11, intersexos, agêneros e assexuais são absolutamente 

recentes e são frutos dos movimentos identitários atuais. Na época da revolta, a bandeira e a 

categoria que serviram de guarda-chuva para a união entre diferentes pessoas com 

sexualidades e performances de gêneros “dissidentes” foram a bandeira e a categoria gay. 

Não à toa, a grande revolta seguia com o nome de gay liberation. Contudo, é importante 

destacar a participação ativa e protagonista das travestis durante as lutas sociais do fim dos 

anos 60 e início dos anos 70.  

Marsha P. (pay it no mind12) Johnson e Sylvia Rivera foram duas travestis que 

estavam na linha de frente pela luta de direitos para a comunidade LGBT+. Em memórias do 

documentário “Morte e vida de Marsha P. Johnson”, “my God, the revolution is here!” 13 é a 

frase dita por Sylvia logo no início de sua fala. Entre outros, esse relato também é narrado no 

livro Sex Works Unite, de Melinda Chateauvert (2014), historiadora e ativista estadunidense. 

Sylvia estava presente no confronto de 28 de junho de 1969.  

Sylvia e Marsha já se conheciam quando Rivera fundou uma associação de apoio a 

jovens travestis em profunda situação de vulnerabilidade social. Elas habitavam as ruas da 

cidade de Manhattan. STAR (Street Travestitite Action Revolucionaries) foi uma das 

primeiras associações do tipo a serem criadas. Neste espaço, jovens transgênero não tinham 

necessidade de se prostituírem para sobreviver. O local era custeado com o trabalho de Sylvia 

que era profissional do sexo. Em 1970, Marsha passou a integrar o STAR junto de Sylvia, 

fornecendo um lugar de apoio e sem julgamentos onde adolescentes trans pudessem estar.  

Conforme a luta por direitos para a comunidade LGBT+ foi avançando, as pautas se 

tornaram cada vez deslocadas para homens homossexuais, e a comunidade transgênero tornou 

                                                   
11 Queer é um termo do inglês utilizado como adjetivo para aquilo que é excêntrico, inusitado, incomum, 

extraordinário (Louro, 2004). Entretanto, desde os anos 80, com os avanços dos estudos de gênero, com forte 

contribuição das filosofias de Butler e de Foucault, o termo queer passou a ser utilizado para definir o conjunto 

de pessoas que, de alguma forma, rompem com a heteronormatividade e heteressexualidade compulsória, tanto 

quanto também escapam de uma padronização homo ou transexual que seja homogeneizante e esteriotípica. A 

teoria queer surge então como um caminho interpretativo para observar as diferentes manifestações do gênero e 

da sexualidade nas e das sociedades modernas e pós-modernas.  
12 “Não preste atenção” em tradução livre 
13 “Meu Deus! A revolução é aqui!”, em tradução livre.  
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a ser invisibilizada. Homens gays e mulheres lésbicas cada vez mais tentavam afastar travestis 

e transexuais dos espaços públicos de luta social por “provocarem um estereótipo inadequado 

para a comunidade GLS14”. O apoio e os recursos para se manterem ativamente na militância 

foi ficando cada vez mais escasso, a ponto de Sylvia perder o seu apartamento no ano de 72.  

Em 1973, Sylvia discursou na segunda parada do orgulho gay de Manhattan15, não 

sem antes ter seu acesso dificultado ao palco. Quando finalmente pode subir, debaixo de 

vaias, fez discurso visceral relembrando o quanto as bichas afeminadas e as travestis sofreram 

expondo-se na linha de frente da luta por direitos e igualdade. Lembrando que essas mesmas 

pessoas que naquela ocasião a comunidade gay desprezava, eram os principais alvos da 

violenta repressão policial e as mais atingidas pelo preconceito na época.  

Marsha, por sua vez, se tornou o rosto das grandes manifestações pró-LGBT. Faleceu 

em julho de 1992. Segundo a polícia, o laudo pericial e necropsial indicavam suicídio. Seu 

corpo foi encontrado no Rio Hudson, em Nova York. Não havia marcas de agressão, nem de 

outro tipo de violência. Apesar de o laudo indicar suicídio, amigos e familiares não 

acreditaram na versão da polícia e outras grandes manifestações aconteceram pedindo uma 

investigação rigorosa a respeito do que teria havido com Marsha. O laudo pericial nunca foi 

modificado e a real causa de sua morte nunca foi esclarecida por falta de investigação policial. 

Sylvia se tornou moradora de rua após a morte de Marsha. Com depressão e viciada em 

álcool, Sylvia passou alguns anos morando em terrenos baldios da cidade até ser abrigada por 

amigos já no fim da década de 90. Recolocou-se no ativismo LGBT+ e faleceu em 2002 em 

decorrência de um câncer no fígado.  

 

Observações Históricas e algumas limitações 

 

 Como dito, observar historicamente algumas questões sociais é de profunda 

importância, inclusive para o estudo antropológico. Ainda que não seja possível transpor, 

histórica e culturalmente, algumas categorias e utilizá-las como se as condições sociais e 

materiais do passado e do presente fossem as mesmas, sem essa observação algumas das 

estruturas de pensamento que orientam os estudos contemporâneos não fariam muito sentido. 

Não posso afirmar que Heliogábalo era, de fato, uma pessoa trans. Também não posso afirmar 

                                                   
14 GLS (gays, lésbicas e simpatizantes) foi um dos primeiros termos para se referir à comunidade composta por 

pessoas homossexuais, incluindo também pessoas heterossexuais “simpáticas” à causa.  
15 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Jb-JIOWUw1o Acessado em 25 de junho de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Jb-JIOWUw1o
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que o contexto milenar que deu origem à comunidade das Hijras é o mesmo ou está em 

mesmo grau associado à compreensão que temos hoje a respeito de pessoas transexuais. 

Tampouco, poderia afirmar também que os two-spirited são os “não binários” dos tempos 

antigos no continente norte americano. Evento e estrutura são elementos indissociáveis 

(SAHLINS, 1990).  

Desta maneira, cada uma das classificações, sejam modernas ou antigas, estão 

intimamente ligadas com as estruturas e as condições culturais e sociais nas quais foram 

concebidas. Contudo, para todos os efeitos, a mesma condição indissociável nos mostra que 

são os eventos que alteram as estruturas de pensamento e as configurações sociais e culturais 

de uma sociedade. A análise estrutural histórica toma o evento, o acontecimento, o fenômeno 

como signo. Quando um elemento novo integra uma rede de signos pré-existentes, sua 

estrutura se rearranja, novos sentidos são produzidos e demais signos integrantes desta rede se 

reforçam. Ou não, como no caso das mulheres engravidadas pelos tripulantes da embarcação 

do Capitão Cook da etnografia de Sahlins nas ilhas do arquipélago Havaiano. Até aquele 

presente momento, as mulheres desempenhavam um papel de subalternidade em relação aos 

homens da ilha. Contudo, ao se tornarem as mães dos filhos dos Deuses e reivindicarem este 

papel, promoveram uma mudança importante nos costumes e nas valorações morais 

estruturais daquela sociedade. Desta maneira, a história pode ser narrada como uma sequência 

de acontecimentos culturais (SAHLINS, 1990). 

É possível, se ampliarmos as “permissões” e percepções, perceber como a 

humanidade, num contexto um pouco mais generalista, se relaciona com algumas das 

diferenças que servem de liga para grande parte das relações sociais no mundo. Talvez, e só 

talvez, esse tipo de análise permita pensar como algumas dessas diferenças eram/são capazes 

de colocar pessoas, em diferentes contextos sociais e culturais e momentos históricos, ora em 

lugar de respeito e admiração, ora em situações de violência, morte e desprivilégio. Partindo 

do contraste, salvaguardadas as limitações dessas comparações, caminhos e oportunidades 

interpretativas se abrem e indicam novos modos do fazer científico e, porque não, do fazer 

antropológico.  
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CAPÍTULO II – O LUGAR AONDE O CAMINHO ME LEVOU 

 

O Quê? Por Quê? Como? Quando? Onde? 

 

Todas essas leituras e observações me eram caras mesmo antes de decidir estudar 

Antropologia. Não foi difícil escolher o que pesquisar tampouco o porquê de conduzir 

pesquisas sobre pessoas LGBT+, em especial a sigla T que incorpora o grupo de pessoas que 

se autodenominam transexuais, travestis ou transgênero. Sou uma pessoa LGBT+. Embora 

não seja uma pessoa transexual, estou envolvido com algumas sensibilidades que se tornaram 

comuns a pessoas de sexualidades e performances de gênero “desalinhadas” com o modelo 

vigente no Brasil. Não foi difícil, apesar de ter sido muito doloroso, justificar uma pesquisa 

como essa.  

Segundo relatório publicado em 201216 pela Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos, o Brasil é o país que mais mata pessoas transgênero no mundo. Esta conjuntura 

torna não só conveniente como absolutamente necessário avançar os estudos para uma 

Antropologia do gênero, do corpo e da pessoa. Que ela seja capaz não só de fornecer material 

para a redução dessas estatísticas como também para compreender melhor o que é gênero e o 

que é corpo, elementos importantes e profundamente relacionados em processos de 

construção de identidades. Esse é um dos argumentos que pretendo aprofundar mais adiante.  

Definidos o quê e porquê pesquisar, outras perguntas emergiram logo em seguida, 

dando início a minha jornada no campo. Como fazer a pesquisa? Quais os meios necessários 

para conseguir entrar, permanecer e negociar as questões do campo? Quais as melhores 

formas de construir os dados do meu campo? Quando iniciar o projeto? Onde vou pesquisar? 

Quais serão as adversidades e as condições que o local da minha pesquisa poderá produzir? 

As perguntas eram quase todas de curiosidade e de necessidade metodológica. Metodologia 

que só se apresentou quando eu já estava “perto” e “dentro” 17, vivendo e convivendo com 

minhas interlocutoras, de acordo com o que o campo determinava e exigia.  

Este trabalho de campo se iniciou sem que eu ainda tivesse me apropriado 

devidamente dos recursos teórico-metodológicos necessários para tanto, e justamente por 

                                                   
16Disponível em: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Endingviolence_ACHPR_IACHR_UN_SOGI_dialogue

_EN.pdf Acessado em 09 de julho de 2020 
17 Observação de perto e de dentro. Ver MAGNANI (2002). De perto e de dentro: notas para uma etnografia 

urbana. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Endingviolence_ACHPR_IACHR_UN_SOGI_dialogue_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Endingviolence_ACHPR_IACHR_UN_SOGI_dialogue_EN.pdf
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conta disso, acredito que se constitui com o rigor etnográfico necessário, mas sem se perder 

da curiosidade e da descoberta tão importantes neste processo.  

 

Havia Letícia18 no caminho 

  

Era cerca de onze da noite do vigésimo terceiro dia do mês de outubro do ano de 

2015. Para aquele que ficou conhecido como um dos anos mais quentes da história do Brasil, 

aquela era uma noite de tempo ameno, mas eu suava “em bicas”. “Acende um cigarro. Isso 

vai te acalmar”, pensei. Meu maço de cigarros havia sido aberto apenas alguns instantes antes 

que eu deixasse a casa de Nathália, uma amiga que morava próximo a um clássico ponto de 

prostituição da cidade de Niterói, onde bem se sabia ser local de trabalho de algumas travestis 

que eram garotas de programa. Mesmo aberto há pouquíssimo tempo, não havia se passado 

nem uma hora que eu tinha deixado a casa de Nathália e havia apenas dezesseis dos vinte 

cigarros que vêm em cada carteira. Eu estava andando entre as ruas do grande centro urbano. 

Sozinho. De noite. Apenas com uma mochila, meu gravador e minha carteirinha de estudante.  

As escolhas da rua e do perfil a ser observado não foram circunstanciais, como já 

mencionei. Eu havia ido a campo com um interesse específico e determinado a estudar onde, 

como e quando as manifestações de violência com pessoas de sexualidade e gêneros tidos 

como dissidentes se davam. Nesse primeiro movimento, eu havia me comprometido com o 

intercruzamento de duas perspectivas teóricas e etnográficas produzidas no Brasil há alguns 

(muitos) anos antes da concepção deste trabalho etnográfico. Scheper-Hughes (1992), em uma 

etnografia sobre a violência no Brasil, havia classificado a sociedade brasileira como 

estruturalmente violenta, e Kulick (2008), que apontava como a violência, era, em parte, 

“pano de fundo de vida das travestis”. Seguir essa hipótese de forma ortodoxa se mostrou, ao 

longo da pesquisa, uma encruzilhada metodológica e teórica bastante problemática, visto que 

esse não era o assunto principal das minhas interlocutoras. Por hora, tomemos essa via como 

forma de demonstrar as intenções iniciais desta pesquisa. 

Seguindo com que havia programado, andei lentamente pela Rua General José 

Inácio, que dá acesso à Rua Marquês de Sambaqui, rota de um ônibus que conecta o centro da 

                                                   
18 Letícia é um nome fictício. Esta foi uma escolha particular para preservar a identidade das minhas 

interlocutoras que, por serem garotas de programa e trabalharem na rua, estão expostas de diversas formas a 

ataques e violência. Todos os nomes presentes foram alterados, tanto quanto as condições de trabalho e algumas 

localidades na cidade de Niterói (e apenas na Cidade de Niterói) para proteção. Quais foram substituídas não 

serão discutidas ao longo do texto e suas alternâncias não serão indicadas. 
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cidade de Niterói ao Bairro do Caju, na cidade do Rio de Janeiro. A rua em questão é cheia de 

bares, hotéis e motéis, inclusive utilizados por garotas de programa que ali trabalhavam. 

Já na Sambaqui, virei- me à esquerda e segui no sentido do centro da cidade. Minha 

maior preocupação era a receptividade do grupo. Temia encontrar um campo fechado. Passei 

pelo primeiro cruzamento da Rua Sambaqui com Rua Barão Antônio Cerqueira, cercado à 

esquerda por um grande parque de grades verdes. Daquele ponto avistei a primeira garota de 

programa. Não sabia se era travesti ou não e decidi abordá-la. Depois de me apresentar, 

perguntei onde encontraria as travestis que trabalhavam “fazendo ponto” por ali. “Na próxima 

rua”, disse ela olhando para os lados e me dando as costas em seguida. 

Segui o caminho em direção ao próximo cruzamento. Era a Visconde de Araúna. 

Quando adentrei a rua vi, distante, um grupo composto por três pessoas. Naquela semana 

especificamente, a coleta de lixo não havia acontecido por conta da greve de operários da 

empresa responsável por este serviço. As pessoas caminhavam pelas calçadas disputando 

espaços com os enormes sacos pretos de lixo, amontoados nas esquinas, circulando postes. 

Não era difícil ver carros e ônibus passando em cima de sacos espalhados pela rua. 

Protegidas por carros estacionados enfileirados à frente de um grande portão amarelo 

e de uma amendoeira, duas de minhas interlocutoras estavam apoiadas na árvore, enquanto 

outra se dispunha ao meio fio observando a movimentação da rua. Eram Letícia, Eduarda e 

Angélica. 

Havia uma única vaga livre naquela grande fileira de carros estacionados ao longo da 

Rua Araúna e eram exatamente ali onde elas se dispunham de forma revezada, ao lado da 

árvore. O barulho dos carros e o som “bate estaca” de música eletrônica que corria de uma 

pequena casa de festas próximo ao ponto onde elas estavam, davam a trilha sonora da minha 

chegada e estabeleceram logo um ambiente receptivo, agitado e fluídico.  

Quando as abordei, elas imaginaram que seria para um programa. A princípio, deixei 

o assunto correr com um pouco mais tranquilidade e, logo que percebi a abertura, deixei claro 

que era aluno da Universidade Federal Fluminense, aluno do curso de Antropologia e que 

gostaria de conversar um pouco com elas. Estava fazendo um trabalho para o qual opinião e 

a vivência delas, ditas por elas, era muito importante. Eduarda, melindrada, disse que estava 

em horário de trabalho e que era complicado, mas Letícia logo disse: “Olha o menino, Duda. 

Tá estudando. Fazendo trabalho de faculdade. Custa nada ajudar ‘elezinho’. Vai demorar 

muito?”. “O tempo que vocês puderem”, respondi. 

Eduarda é ruiva, de corpo esguio, seios modestos e quadril arredondado. Seus 
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cabelos estavam alisados, acima dos ombros e eram de um vermelho intenso, não natural. 

Seus olhos estavam delineados por lápis de olho preto e cílios postiços. Tinha nariz afilado e 

um piercing, como que um pequeno cristal, em sua narina esquerda. Particularmente admirei 

por coadunarem com seus lábios finos, delineados e avermelhados. Suas maçãs de rosto 

protuberantes dispunham-se harmoniosamente em seu rosto afilado. Seus seios preenchiam 

uma blusa vermelha que não cobria seu tronco completamente, deixando à mostra outro 

piercing que ostentava em seu abdômen reto. Argolas em suas orelhas, e aliança em seu 

anelar direito. Seus quadris se encaixavam em uma calça justa, estampada com tons quentes e 

se juntavam aos seus sapatos altos – sempre altos, como a ouvi dizer.  

Já Letícia era negra. Possuía curvas sinuosas, seios modestos, pequenos, comuns a 

quem faz hormonização com estrogênio – informação confirmada pela mesma. Usava um top 

– tipo de blusa que cobre especificamente a parte superior do tronco – feito por ela, com 

paetês dourados. Usava um short justo, de tecido estampado com a bandeira da Inglaterra. 

Sapatos brancos e altos – “sempre altos”, como insistiam em dizer aos risos. Angélica se 

manteve distante. Não parecia estar aberta ao diálogo. 

Passei cerca de duas horas com elas nesse dia. Lidando ainda com alguma relutância 

e sendo interrompido dezenas de vezes por transeuntes e motoristas que variavam desde 

clientes a apenas pessoas interessadas em provocá-las. Ficou acordado que nos 

encontraríamos novamente dentro de algum tempo, o que acabou se revelando uma espera de 

sete semanas e meia.  

Após o segundo encontro, todos os demais passaram a se repetir sempre com uma 

mesma média de tempo entre um e outro até meados de 2016. Letícia conseguiu convencer as 

demais a permitir que nossos encontros passassem a acontecer em suas residências, em 

lanchonetes e cafeterias da cidade. Destaco aqui a importância que a variação de local e de 

horário de nossos encontros teve para esta etnografia. Estar com elas apenas no seu ambiente 

de trabalho, com horário reduzido e com muitas interrupções, poderia produzir uma 

experiência limitada de interação, seria contraproducente para os fins desta pesquisa. Para ter 

uma dimensão mais próxima de como a transfobia ocorria – e, lembro ao (a) leitor (a) que 

minha intenção inicial era a pesquisa com pessoas alvo de transfobia – era necessário que eu 

pudesse estar com elas nos mais variados momentos e lugares possíveis. 
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“Cada um no seu quadrado” – territórios e divisões dos “pontos” em Niterói 

 

O cruzamento da Rua Rua Marquês de Sambaqui com a Visconde de Araúna é um 

ponto de prostituição onde atuam as travestis e algumas mulheres transexuais da cidade de 

Niterói19. Eduarda, Letícia e Angélica trabalhavam no cruzamento dessas ruas há mais de três 

anos e salientaram que aquele lugar, na verdade, já abrigava as garotas de programa há mais 

de tempo que isso.  

Durante o dia, é importante centro comercial de Niterói e compõe um dos quarteirões 

com a maior concentração de restaurantes, bares, hotéis, lojas de roupas, oficinas mecânicas, 

Universidades Particulares, Casas de Festas, clubes, Teatro e Cinemas, Shoppings, etc., de 

todo o município. Há de se salientar que a característica maior desse centro comercial é a 

acessibilidade dos serviços e produtos oferecidos por ele.  

Não foi necessário muito esforço para obter das minhas interlocutoras a informação a 

respeito da distribuição dos profissionais do sexo ao longo da Sambaqui. A predominância de 

profissionais é feminina (sejam elas travestis, mulheres transgênero e mulheres cisgênero) 

embora haja profissionais do sexo masculino, e distribuem-se da forma descrita a seguir.  

O primeiro cruzamento, mais próximo ao terminal rodoviário é o menos “nobre”, 

apesar de estar mais próximo da Avenida Rio Branco que corta todo o centro de Niterói e é a 

via com maior circulação de ônibus e carros que seguem no sentido norte do Estado do Rio de 

Janeiro. Os veículos que tomam a Sambaqui seguem no sentido sul do Estado, ou buscam a 

Avenida Marquês de Paraná, que dá acesso a outros bairros de população de maior poder 

econômico da cidade de Niterói e para a sua região oceânica (também região que concentra 

grande parte da população classe média, média/alta da cidade de Niterói). Este é o primeiro 

cruzamento que encontram. À noite, principalmente nos finais de semana, é o lugar onde há a 

maior circulação de pessoas.  

Letícia e Eduarda comentaram que os clientes costumam abordar profissionais do 

sexo na presença do menor número de pessoas possível, de forma a preservarem a sua 

identidade, principalmente aqueles que abordam profissionais do sexo que permitem uma 

leitura clara de travestilidade. Ali, naquele cruzamento, encontram-se as iniciantes, ou as 

                                                   
Este não é o único ponto tradicional de prostituição da cidade de Niterói, mas no bairro Centro – Niterói/RJ 

caracteriza-se por haver o maior número de profissionais de sexo que atuam nas ruas. Outros pontos são 

encontrados na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, importante Avenida do Centro da cidade de Niterói, mas 

que, em termos de prostituição, caracteriza-se por um número muito reduzido de profissionais do sexo nas ruas. 

Estes costumam se concentrar em pequenas casas de prostituição distribuídas ao longo dos prédios da avenida: 

os “inferninhos”, como salientou Letícia.  
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prostitutas e michês que, segundo minhas interlocutoras, estão com sobrepeso ou não 

possuem dinheiro para a construção de uma aparência atraente para a massa dos 

consumidores: as transexuais e travestis sem “postura” 20. Ainda segundo minhas 

interlocutoras, elas costumam ser preteridas para programas e são alocadas pelos demais 

profissionais do sexo para aquela esquina, porque “poluem” o espaço que ocupam os demais. 

Atualmente, pelo movimento de abertura de diversos comércios da região, o ponto está 

praticamente “desativado”.  

O cruzamento com a Visconde de Araúna é onde se concentram as travestis com 

postura e as mulheres transexuais que ainda não realizaram a cirurgia de redesignação sexual 

(conversão cirúrgica de pênis em vagina) seja porque não desejam ou porque ainda não 

dispõem dos recursos para isso. Para ocupar esse espaço, de antemão, é necessário que se 

tenha postura.  

O Cruzamento com a Antônio Cerqueira é o ponto onde se concentram as mulheres 

cisgênero e as transexuais que já realizaram a cirurgia de redesignação sexual. É o ponto mais 

nobre de prostituição da Rua Marquês de Sambaqui. Lá estão as profissionais com clientela 

mais abastada. É o cruzamento com número reduzido de profissionais e onde estão as 

prostitutas que são agenciadas (logo, pagam para utilizar o espaço, embora seja ele 

“público”).  

Os demais cruzamentos contam com a presença de garotos de programa distribuídos 

liquidamente ao longo da via até a Avenida Marquês de Paraná. É importante destacar 

também a noção de território que essa distribuição dos profissionais imprime nas dinâmicas e 

movimentos de pessoas durante os horários de atividade prostitucional. É quase impossível 

ver pessoas que não pertencem a um grupo característico de profissionais trabalharem em 

outro ponto que não seja aquele designado a partir de sua experiência do gênero e do sexo. 

 

“A gente sofre menos porque a gente tem postura”  

 

Num dos nossos encontros com as três reunidas, questionadas numa sequência de 

perguntas sobre a violência na cidade de Niterói (se já haviam sido vítimas de alguma espécie 

de violência física em decorrência de ser uma travesti), Letícia logo se pôs a falar e disse: 

“Nunca fui agredida fisicamente. Nunca fui atacada. As coisas têm mudado muito. A gente 

tem sido mais aceita, apesar de tudo.”. 
                                                   
20 Categoria nativa. Será trabalhada mais adiante 
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Elas relataram que as travestis que sofrem mais violência são aquelas que não têm 

“postura”, são vítimas de violência física, além das rotineiras agressões verbais. São 

ameaçadas de morte e acabam quase sempre em delegacias de polícia etc. São as drogadas, as 

“escandalosas”, as que são vulgares e que não sabem se “dar” o respeito. Elas eram um grupo 

de “travestis finíssimas” e, por isso, não estavam constantemente sendo vítimas deste tipo 

específico de violência.  

Em todo o tempo, ambas utilizaram diversas vezes o termo “postura”. Na rua à noite 

e a trabalho, no dia a dia em qualquer lugar: “A gente sofre menos porque a gente tem 

postura” – disse Angélica. Na ocasião, essa foi sua única manifestação, que foi apoiada por 

todas as outras. Letícia deixou bem claro que não tem medo de sair durante o dia, assim como 

Eduarda, porque ambas têm “postura”. Quando perguntei o que era postura, elas construíram 

a resposta gradualmente. Dessa forma, apresento a seguir a definição de postura comum às 

nativas com quem tive contato.  

A postura é o comportamento social aceitável: discrição, trajes formais, refino . 

Qualquer sinal que possa ser compreendido como “vulgaridade”, ou que tenha cunho sexual é 

razão para uma possível violência - transfóbica, nesse caso. A travesti é notada, percebida e 

regulada, mas quase nunca é aceita na maioria das ocasiões de interação social. 

A travesti que quer escapar minimamente de uma série de sanções sociais vive um 

código de conduta imposto como o socialmente aceitável. De uma forma ou de outra, elas 

sempre são apontadas como dissidentes e transgressoras; são lembradas através de olhares 

alheios de que a presença delas, quando aceita, fica condicionada completamente ao 

comportamento que elas “devem” ter. 

Pensar a travesti como categoria única se tornou impossível a partir do momento em 

que a postura se apresentou no campo. Ela surge como um dos muitos diferenciadores entre 

as próprias travestis que, agora, são apresentadas para mim como as travestis com postura e as 

travestis sem postura. 

Penso como se dá a construção da identidade da travesti dentro dessa perspectiva. 

Nesse caso, me permita questionar: Quem são “as sem postura”? O que determina que uma 

travesti a tem ou não? De fato, ouvi apenas o ponto de vista de um grupo de travestis que se 

identificaram como tendo postura e seria muito interessante ter a oportunidade de observar na 

prática como essa categoria se articula a tantas outras, e o quanto contribuem e orientam a 

construção da identidade desse grupo. Entretanto, por conta de algumas limitações que irei 

apresentar posteriormente, as tentativas de abertura do campo para entrar em contato com 
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mais travestis não foi frutífera. 

Postura se apresenta fortemente nessas circunstâncias como um marcador de 

gênero. Em relação à postura ou se tem ou não tem – o que não indica uma realidade 

totalizante visto a impossibilidade que tive de estar em um grupo maior de travestis que se 

prostituem, o que certamente nos obriga a pensar a possibilidade de um ser travesti onde a 

postura não se apresente como um marcador tão agudo.  

O que define uma travesti com postura de uma que não a tem é basicamente o 

“estilo” que esta adota para a vida cotidiana, seja ela em seu momento ou sua “social”. A 

categoria postura refina, aprimora e potencializa a categoria travesti que, por evidência teórica 

e salientada inclusive no trabalho do Kulick (2008), perde seu status totalizante, porque 

apresenta pelo menos duas formas de ser travesti. A forma como as travestis performatizam a 

sua própria identidade de gênero não indica apenas que estas são travestis, senão travestis com 

ou sem postura.  

 

A postura como categoria elástica  

 

A partir do momento que a categoria postura se apresentou no meu campo, ela se 

tornou elemento central em diversas ocasiões. Uma das questões mais interessantes ao 

acompanhar minhas interlocutoras de perto foi justamente a elasticidade dessa categoria. 

Numa das ocasiões em que fui à casa de Letícia, e destaco que o trabalho de campo já tinha 

mais de dez meses, fui recebido por um intenso aroma de maconha. Nunca as tinha visto 

fumar maconha antes. Quando entrei na casa, Eduarda estava fumando e me ofereceu. 

Recusei e ela deu de ombros. Angélica estava na cozinha, passando café. Não era incomum 

encontrar com as três reunidas quase sempre, principalmente depois que Eduarda e Letícia 

decidiram morar juntas. Letícia, além de garota de programa, é costureira. A maior parte de 

suas roupas é cortada e costurada por ela mesma. Eduarda passava por alguns problemas em 

relação à moradia e por bem acharam que deveriam morar juntas. Angélica sempre as 

visitava.  

Gerenciando ainda a minha surpresa a respeito do consumo de maconha, perguntei a 

elas se aquilo não as tornava travestis sem postura, visto que estavam “usando droga”. Letícia 

rapidamente disse para que eu parasse e que as coisas não eram assim. Elas estavam fumando 

“em casa” e não “na rua”. Também deixou claro que não fumavam maconha durante o 

trabalho, pois isso as atrapalharia. Frisou que não eram viciadas e que fumavam apenas 
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esporadicamente para relaxar. As coisas não funcionam assim não. Você já me viu surtada 

pela rua cheia de ‘padê’21 na cara por acaso? Não me bota no mesmo balaio que essas 

viciadas não. – disse. Justifiquei, já temeroso por conta de seu tom de voz mais agressivo, 

dizendo que era curiosidade, porque nunca havíamos falado sobre maconha. Expliquei para 

ela que a questão da postura era interessante para mim e que ia fazer parte do trabalho. Então 

Eduarda disse:  

 

 Sabe? A gente disse que tem postura porque a gente tem mesmo. A gente é 

respeitada entre as travestis porque sempre estamos ‘limpas’ e ninguém tem um ai 

pra falar da gente. Se você olhar, vai que tem um monte de menina drogada na rua. 

Umas são o agente que dá, outras trocam sexo por droga. Outras só conseguem 

fazer programa quando estão chapadas22 e isso sempre dá merda. Entende? A gente 

é fina e ‘dá um dois’23pra ficar envernizada24, linda, bonita, relaxada. Não tem a ver 
com ser viciada. (EDUARDA, transcrito do diário de campo eletrônico). 

  

É importante perceber que, no jogo classificatório, principalmente nas ocasiões onde 

se estabelece uma relação de diferenciação entre grupos e pessoas, as definições iniciais dos 

termos não são exclusivamente o agente terminante de seu significado. Como qualquer 

categoria nativa, ou melhor, como categoria palavra ou termo dentro de uma rede de 

significados, a postura só faz sentido nos seus usos, sendo significada também diretamente 

pelo contexto onde é aplicada, ou ainda, nos contextos onde ela não deve ser levada em 

consideração em seu significado “estanque”. Para entender melhor essa questão, podemos 

pensar junto de Sahlins (2008) a questão do contexto-significado. Desta maneira, veremos que 

a categoria postura, nesse caso, a alcunha de “sem postura” não poderia ser aplicada porque o 

contexto do consumo da droga diferenciava o seu uso e, portanto, também poderia ser 

ressignificado, flexibilizando a postura.  

  

                                                   
21 Gíria para cocaína.  
22 Gíria para estar sob efeito de maconha. 
23 Gíria para fumar maconha. 
24 Idem a nota 21.  
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“Os signos, portanto, assumem valores funcionais e implicativos num projeto de 

ação; não meramente as determinações mútuas de um estado sincrônico. Eles estão 

sujeitos à análise e recombinação, das quais emergem formas e significados sem 

precedentes (metáforas, por exemplo). Acima de tudo, na fala as pessoas colocam os 

signos em relações indexicais com os objetos de seus projetos, pois esses objetos 

formam o contexto percebido, para a fala como atividade social. Tal contexto é, de 

fato, um contexto-significado (...) O discurso insere os signos em “novos” contextos 

de uso, acarretando contradições que têm de, em contrapartida, ser abarcadas pelo 

sistema. O valor é verdadeiramente constituído num sistema de signos, mas as 

pessoas utilizam e experienciam os signos tal como os nomes das coisas; 
consequentemente, elas condicionam e potencialmente revisão os valores conceituais 

gerais de termos por referência a um mundo” (SAHLINS, 2008. p.23-24). 

 

Santa Letícia – A intercessora  

 

Tá a fim de ir numa festa? Tá sim. Me encontra na Lapa. Era Letícia. A ligação foi 

feita sem aviso e sem possibilidade de recusa, por volta das 22h. Restou-me apenas perguntar 

onde exatamente e a que horas eu deveria estar lá. Meia-noite era o horário combinado e o 

ponto de encontro eram os Arcos da Lapa. Peguei o primeiro ônibus que pude para São 

Gonçalo, município onde eu residia na época, ciente de que não conseguiria estar a tempo no 

ponto de encontro que ficava há mais de vinte quilômetros de distância de minha casa. Ao 

chegar a minha residência, me aprontei o mais rápido que pude e, ao sair de lá, tive a sorte de 

encontrar um ônibus que me deixaria próximo à Igreja da Candelária. A viagem era longa. 

Mandei uma mensagem avisando que me atrasaria e a resposta de Letícia foi que elas se 

encaminhariam para a boate onde ocorreria a festa que ela havia mencionado e que 

compartilharia a sua localização GPS via Whatsapp25. Dito isto, não tardou que eu recebesse a 

mensagem exatamente como ela disse que faria. Desci no ponto próximo à Igreja e, por falta 

de recursos, tive que me dispor a caminhar até a Lapa.  

Era uma caminhada de vinte minutos, no centro da cidade do Rio de Janeiro em uma 

sexta-feira à noite. Já não me assustava mais tanto com a noite nas ruas de cidade grande, 

principalmente por conta dos primeiros encontros que tive com Letícia, Eduarda e Angélica. 

Nas primeiras vezes em que estive com elas na rua, precisava ficar a distância em alguns 

momentos. Às vezes, sentado na calçada, observando como se davam suas interações com 

clientes, transeuntes e com as pessoas que ocupavam os bares das proximidades, em horários 

que sempre superavam a meia-noite. Em cena incomum, uma vez, me peguei correndo 

completamente perdido pelas ruas da cidade de Niterói por conta de um tiroteio próximo ao 

ponto das meninas. “Corre, viado!”. Depois de quatro ou cinco estampidos, foi à largada para 

                                                   
25 Aplicativo de mensagens instantâneas do grupo Facebook Inc. 
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que três travestis, um jovem gay, clientes, transeuntes, clientes de bar e moradores saíssem 

correndo, se atirando no chão, entrando em casas e se escondendo das balas.  

Ao chegar à boate de letreiro sinuoso amarelo piscante, vi que havia uma fila para 

entrar. Peguei meu celular e liguei para Letícia que não atendeu. Ainda na fila, descobri que a 

entrada da festa tinha preços diferenciados para quem havia se inscrito em uma “lista amiga”, 

que vim a descobrir depois que tinha sido disponibilizada em redes sociais de internet, para 

além de alteração de valores de acordo com o horário de chegada ao lugar. Como já disse 

anteriormente, eu não tinha nenhum recurso na ocasião e, ao chegar a minha vez, cedi o lugar 

a outras pessoas da fila enquanto tentava ainda ligar para Letícia. Ainda que eu não 

consumisse nada lá dentro, ao entrar, eu receberia um pequeno cartão magnético que 

funcionaria como uma comanda. Nesse cartão, já ficaria o valor da entrada e depois seriam 

acrescentados os valores da consumação. Mandei uma mensagem via Whatsapp pra ela 

dizendo que eu não poderia entrar porque não tinha o dinheiro da entrada e decidi ir embora. 

Entretanto, antes mesmo que eu me afastasse mais do que 50 metros da portaria da boate, ela 

respondeu a mensagem falando para eu entrar. Entrei novamente na fila, fiz o registro da 

entrada. — “Camarote ou pista?” – perguntou o segurança. Pedi para que cobrasse o valor da 

pista – que era mais barato – peguei o cartão e entrei na boate. 

 Ao passar pela segurança da entrada e cruzar a porta, já estava na pista de dança. 

Estava completamente lotada e demorou ainda um pouco para que eu conseguisse um 

pequeno espaço em meio às pessoas, ainda próximo à porta, para começar a observar o lugar. 

Dali eu tinha visão para palco elevado, montado do outro lado do saguão onde estava o DJ. À 

esquerda da entrada ficava o corredor que levava ao banheiro feminino da boate e, à direita, 

um pequeno corredor que levava ao banheiro masculino e uma escada. Próximo ao palco, à 

esquerda, havia o bar onde as pessoas apresentavam os seus cartões para que fossem 

registradas as bebidas que iriam consumir. Observando mais, olhei para cima e vi a estrutura 

de um mezanino semiaberto, cujas muretas eram de ferro pintado de preto. Corri o olhar 

rapidamente para a parte de cima e vi Letícia no mezanino/camarote olhando para baixo a 

minha procura. Estendi a mão para cima e ela me localizou e acenou de volta, apontando para 

a minha direita, onde estava a escada que dava acesso à parte de cima. Segui para a escada e, 

logo ao chegar lá, vi que havia dois seguranças com uma pequena pistola de leitura de código 

de barras. Eles estavam direcionando o pequeno aparelho ao cartão das pessoas e, 

aparentemente, só poderia subir quem tivesse realizado, na entrada, o indicativo de que 

utilizariam o camarote. Parei há uns seis passos de distância dos seguranças. Duas mulheres 
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passaram por mim e cederam seus cartões aos homens que os checaram e abriram o pequeno 

cordão de plástico preto e amarelo que ficava “fechando” a escada. Letícia estava descendo. 

Ela cumprimentou um dos seguranças e apontou pra mim. Rapidamente o segurança acenou 

com a mão num movimento para que eu me aproximasse, abriu o cordão que fechava a 

entrada e me deixou subir sem sequer olhar o meu cartão. 

Lá em cima estavam Eduarda, Luiz Carlos e Samantha. Esses dois últimos me foram 

apresentados lá. Ah! Você que é o menino da Letícia? Ela fala um monte sobre você e sobre a 

sua pesquisa. – Essa foi logo uma das primeiras frases que Samantha disse. 

“O menino da Letícia” foi minha alcunha em diversas outras situações. Letícia, 

apesar de ser a mais nova entre as minhas três interlocutoras, era a mais conhecida das três e, 

em diversas ocasiões, pude perceber como carregar o nome de Letícia me colocava em 

situações de algum privilégio como também me colocava em situações complicadas. Como 

num caso em que fui a um inferninho por recomendação dela, visto que queria ampliar meu 

trabalho de campo. Ao chegar ao estabelecimento, um dos seguranças me levou até a sala do 

“Seu Rodrigues”. Logo que cheguei à sala dele ouvi: Você que é o menino da Letícia? 

Respondi que sim. Letícia já havia adiantado, infelizmente, qual era a minha intenção com a 

visita. Rodrigues deixou claro que a localização não poderia ser revelada, mas que seria 

interessante que mais pessoas soubessem que havia um inferninho pela região. Caso algum 

curioso lesse o meu texto e passasse pela avenida-endereço do estabelecimento, certamente 

veria o panfleteiro distribuindo pequenos cartões e dizendo: As melhores meninas da cidade. 

Tratamento digno de rei! Gostoso! Garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta!  

Eu disse ao Seu Rodrigues que o ideal era que eu pudesse observar o lugar sem 

muitas interferências e que me comprometeria a não atrapalhar nada nem ninguém, mas que, 

naqueles termos, seria impossível fazer pesquisa ali. O dono do estabelecimento estendeu o 

tronco para o lado direito, tirando debaixo de sua camisa azul de botões a arma que havia na 

cintura, pôs em cima da mesa e disse: Então não tem porque você estar aqui.  

 Dentro deste campo especificamente, o universo no qual Letícia está inserida é 

estruturado em muito a partir das relações que as garotas de programa – travestis ou não – 

estabelecem com outras figuras que compõe diferentes cenários noturnos profissionais (casas 

de prostituição, boates, hotéis, motéis etc.). Como se pode perceber, não apenas em Niterói. O 

segurança em questão ganhou nome não muito tempo depois que estávamos os cinco mais à 

vontade no camarote. Marcelo, o segurança, já havia trabalhado um tempo em um dos lugares 

onde Letícia era garota de programa. Luiz Carlos, no auge de seus cinquenta e dois anos, 
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havia sido um de seus clientes e se tornou amigo (o que se demonstrou bastante raro). 

Samantha era uma mulher cisgênero26 muito próxima a Letícia e Eduarda. Angélica, a mais 

velha das três, não estava presente na ocasião. Perguntei a elas se não trabalhariam naquele 

dia e elas responderam: Hoje é folga. Se eu der vai ser de graça 

.  

Uma saída durante o dia  

 

Um de nossos primeiros encontros diurnos foi num grande shopping no bairro centro 

da cidade de Niterói. Fomos a uma cafeteria bastante famosa. Nosso ponto de encontro, antes, 

foi no terminal rodoviário. Assim que desceram do seu ônibus, na baia como de costume, 

percebi que estavam arrumadas de modo diferente do que estava acostumado a vê-las. Até 

aquele momento, sempre saíamos à noite, ou as via em seu trabalho, ou em alguma saída 

noturna, ou ainda em suas casas, onde se vestiam mais “à vontade”. Eduarda estava de calça 

comprida jeans clara, com os cabelos soltos e uma blusa, tipo “morcego” – com as mangas e o 

corpo da blusa, conectados por costura – e sandálias rasteiras – em oposição aos saltos sempre 

altos que as via usar. Letícia estava de vestido de veraneio com motivos florais. Também 

usava sandália rasteira e com uma bolsa grande de courino caramelo, além de óculos de sol 

funcionando como arco de cabelo. Eu estava com uma camisa branca de motivos marítimos, 

bermuda jeans escura e sapatênis branco. Cumprimentamos-nos e logo saímos da baia do 

ônibus em que vieram e entramos no que é a parte central do terminal rodoviário do centro da 

cidade. Logo que saímos, fomos avistados por dois rapazes que trabalhavam em uma padaria 

dentro do terminal. Um deles cutucou o outro com o cotovelo, estalou os lábios como quem 

faz som de beijo e disparou: Boneca! 27. Eduarda ergueu o braço com o dedo médio em riste e 

algum instante depois se desculpou comigo por aquilo. Disse a ela que não era uma questão e 

que queria saber mais sobre aquele tipo de situação.  

Quando chegamos à cafeteria, pedimos dois cappuccinos com chocolate e um frapê 

de baunilha. Logo de início retomei meu questionamento a respeito do episódio que tinha 

                                                   
26 Cisgênero é o nome atribuído a quem estaria em alinhamento com o sexo e gênero que lhe foram atribuídos ao 

nascer por conta de sua genitália. No contexto binário homem-mulher, homens seriam as pessoas dotadas de 

pênis e as mulheres seriam aquelas dotadas de vagina. Esclareço que as definições em questão contam em parte 

com a experiência narrativa das minhas interlocutoras a respeito de transgeneridade, travestilidade e 

cisgeneridade num espaço de legitimação identitária.e em parte com o assesoramento teórico que auxiliam a 

compreensão desses termos.  
27 Boneca foi um termo utilizado no passado para se referir diretamente às travestis. Algumas delas ainda 

utilizam esse termo para se referir umas as outras. Entretanto, quando não é uma travesti que chama a outra de 

boneca, esse termo ganha grande peso negativo e se torna pejorativo.  
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acontecido logo mais cedo. A princípio, nossa ida a cafeteria tinha como intenção conversar a 

respeito de outro assunto, mas com uma experiência como aquela que ocorrera há alguns 

minutos, se tornou imperativo observar e saber naquele momento como elas lidavam com esse 

tipo de abordagem.  É sempre a mesma coisa. Eles ficam mexendo com a gente. Xingando. Às 

vezes dizem elogios, mas é com a intenção de provocar. Tu já viu e te digo: alguns desses 

caras passam lá no ponto à noite pra sair com a gente. Eu já reconheci vários deles. Já 

neguei fazer programa por conta disso, mas não é sempre porque, né? É trabalho – comentou 

Eduarda. 

Contudo, Letícia e Eduarda não estavam muito interessadas. No nosso primeiro 

encontro, ainda muito interessado em discutir sobre transfobia num contexto muito específico, 

percebi que este assunto não era sobre o que mais Letícia, Eduarda e Angélica, apesar desta 

última não estar presente na cafeteria, gostavam de falar. O assunto da ocasião era o cabelo de 

Eduarda. A conversa em questão estava sendo gravada, num acordo prévio que havia sido 

feito entre mim e elas. Recupero a fala de Eduarda:  

 

Travesti que é travesti tem que ter cabelão. Eu fiquei arrasada quando tive que 

cortar o meu. Eu não tenho o cabelo liso natural. Eu passo ‘química’. Eu tinha 

pintado o cabelo e resolvi alisar, mas ainda não tinha passado o ‘tempo’, sabe? 

Quebrou tudo! Agora ele está até ‘maiorzinho’. Mas nossa... Assim... Não consigo 

me sentir eu mesma com esse cabelo. Mas tá crescendo rápido... (EDUARDA, 
transcrito do diário de campo eletrônico). 

.  

 

O cabelo, para as travestis, tem um significado bem importante. Não à toa, uma das 

violências mais graves e, infelizmente, mais comuns às travestis é a raspagem dos seus 

cabelos. Letícia tinha cabelos compridos tanto quanto os de Angélica, que ostentava longa 

cabeleira negra. Eduarda era a única que tinha cabelos curtos. Os cabelos de Eduarda haviam 

sofrido um “corte químico” por conta da superposição de alisante capilar e uma tintura que ela 

não sabia possuir amônia. Durante muitos meses, Eduarda se sustentou com trabalho de 

manicure, além de contar com a ajuda de algumas amigas mais próximas até que seu cabelo 

ficasse maior e ela pudesse usar alguns extensores de fio capilar, os “apliques”.  

 

O devir travesti: o corpo como via 

 

Já muito habituado a frequentar a casa de Letícia, liguei para ela numa manhã de 

segunda-feira na qual eu estaria de folga. Já no fim do ano letivo, quase não tinha aulas e 
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meus dias de folga costumavam ser dias inteiramente livres. Ela me atendeu, ainda sonolenta, 

me questionando porque diabos eu havia ligado tão cedo. Perguntei a ela se poderia dar um 

pulo lá porque estava de folga e gostaria de passar mais um tempo com elas.  

— Bicha, mas a gente se viu no sábado. E além do mais, vão ter outras pessoas aqui 

em casa hoje mais tarde. Foi até bom você ter me ligado que eu já ajeito as coisas por aqui – 

disse ela. 

— Ah, Mana! Eu trabalhei naquele dia também. Foi tão pouco o tempo que a gente 

passou junto. Te levo duas cervejas e uma caixa de bombons! (risos) – respondi 

— Mas a ‘senhora’ é muito piranha mesmo. Sabe me ganhar. Eu vou ficar enorme 

de gorda por sua causa, me comprando com chocolate. Sua ridícula! Vem, mas se não 

trouxer o bombom volta da porta mesmo (risos). 

Ao chegar lá, não sem antes passar no mercadinho próximo à casa de Letícia para 

comprar a cerveja e os bombons, percebi que o portão estava apenas encostado. Já havia som 

de pagode, não muito alto, misturado ao som do latido do Toy, cachorro da casa. A casa de 

Letícia destoava das demais do bairro. Havia nove cômodos (três quartos, dois banheiros, 

copa/sala de jantar, sala, cozinha e área de serviço) além do quintal na parte da frente. O 

portão de alumínio da entrada ficava alinhado com a porta de entrada da casa, em madeira e 

vidro. O quintal contava com um acesso feito de cimento que conectava o portão e a varanda 

da entrada. Os lados do acesso eram de terra. A varanda, de piso frio antiderrapante de tom 

bege. A sala possuía dois sofás de tecido cinza grafite, duas baquetas, um aparador, um hack, 

uma TV de 32’’ e um puff grande. Atravessando a sala, se via o corredor que conectava a 

maior parte dos cômodos da casa. Entrando nele e virando à esquerda, a primeira porta à 

esquerda era o quarto onde dormia Eduarda. Em frente à porta do quarto de Eduarda ficava a 

porta do banheiro. Seguindo e virando à direita, a porta do final do corredor era a suíte de 

Letícia.  

Retornando o caminho como quem vai para a sala, dali se via a cozinha. Seguindo 

para a cozinha e passando o portal que conectava a sala ao corredor, o primeiro portal à direita 

era da copa/sala de jantar, que contava com uma mesa grande de seis lugares já desgastada 

pelo tempo, mas em perfeito estado de uso. A cozinha era imensa. Em piso frio branco de alto 

a baixo. Contava com uma pia conjugada com bancada em alumínio. Dois armários 

suspensos, um fogão com seis bocas e uma geladeira duplex. Na cozinha, havia uma porta, 

também em alumínio, que dava acesso à área de serviço ainda em obra, apenas com o cimento 

batido no chão, o tanque e a máquina de lavar roupas. Essa área de serviço era conectada por 
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um corretor relativamente estreito até a parte da frente da casa, onde ficava o quintal. Era 

possível chegar à área de serviço sem passar pelo interior da casa. Da cozinha, também havia 

uma porta para um quarto muito pequeno, que chamam de “dependência de empregada”, mas 

que havia virado depósito.  

Quanto estava já na porta de entrada, que estava aberta, chamei por Letícia e ela 

respondeu. O som parecia vir de seu quarto: Aqui! – chamou-me. Segui o som de sua voz até 

seu quarto e fui andando ainda segurando as sacolas do mercadinho. Quando entrei, me 

deparei com a sessão de massoterapia bastante violenta. Essa não era a primeira vez que eu 

via algo relacionado às aplicações28, mas nunca me surpreendi com o fato porque não era 

incomum que as pessoas com quem tive contato nesse campo, aparecessem frequentemente 

com alguma parte do corpo modificada por (implantes de silicone nos seios e/ou nos glúteos, 

aplicações de silicone industrial, rinoplastias etc.). Esses processos, em sua maioria 

praticamente irreversíveis, auxiliam as travestis a construírem o corpo que desejam ter. Não 

apenas para fins de trabalho, como veremos a seguir, mas no sentido de produzir um 

alinhamento entre: o conjunto de signos corporais que caracterizam uma travesti; a sua 

subjetividade, autoimagem, identidade, e noção de self e de grupo.  

Essas modificações, na maioria das vezes sem orientação ou acompanhamento 

médico, nunca me impressionaram ou me chamaram atenção até a ocasião de um “desvio” no 

meu trabalho de campo indo fazer observação em uma academia de ginástica da cidade de 

Niterói. Desvio este que detalharei no próximo capítulo. Para a ocasião, basta que tenhamos 

em mente que, na academia, fui capaz de construir dados a respeito do uso de anabolizante e a 

construção de um corpo e de uma identidade bodybuilder29. Foi apenas realizando este 

deslocamento que a cena que repetidas vezes eu via e tornava a ver, naquele momento, se 

tornou problematizável.  

— Bombada30? – Perguntei. 

— Viado, me respeite. É aplicação. Até parece que nunca viu. “Bombada” 31 é 

aquela bicha que tava dando em cima de você sábado (risos). A Felipa veio pra cá porque 

deu febre nas pernas dela. Ela vai ficar aqui uns dias pra fazer massagem e tomar 

antiinflamatório. Felipa, Max. Max, Felipa. E essa aqui é a Rosane – respondeu Eduarda. 

                                                   
28 Ver bombadeira em Virando travesti (KULICK, 2008). 
29 Ver Corpolatria e Fisiculturismo (ESTEVÃO, 2005).  
30 No sentido de aplicação de silicone industrial 
31 Neste caso, bombado é gíria para pessoa com porte físico musculoso mas que o conseguiu com uso de 

esteroides e anabolizantes.  
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Letícia estava segurando a mão de Felipa enquanto Rosane passava óleo de amêndoas em 

seus glúteos e pernas e massageava acentuando algumas curvas quase numa drenagem 

linfática improvisada.  

— Eu ouvi barulho na cozinha – comentei.  

— A Julyane e a Giovanna estão lá vendo alguma coisa pro almoço. Leva as coisas 

pra lá. Daqui a pouco a gente bota essa mana pra dormir. Eu vou aproveitar pra aplicar meu 

hormônio também.” – disse Eduarda.  

Fui para cozinha e deixei a cerveja e a caixa de bombons em cima da pia. 

Cumprimentei Julyane e Giovanna que, por sinal, já não via há algum tempo. Julyane é uma 

travesti muito amiga de Eduarda. Já trabalharam juntas. Giovanna eu só havia visto em uma 

ocasião anterior àquela, também na casa de Letícia. Lembro-me dela ter mencionado a 

possibilidade de fazer uma cirurgia de redesignação sexual e que diferentemente das outras 

meninas que lá estavam não se entendia como travesti, mas como uma mulher transexual. 

Quando cheguei à cozinha, Julyane estava na área de serviço, fumando um cigarro e lá estava 

apenas Giovanna.  

— E aí, Giovanna. Como tá? 

— Tô bem, bicha. E a senhora? 

— Tô “boa”.  

— Você foi lá no quarto?  

— Fui sim. Tá tenso lá.  

— A piranha foi fazer aplicação, isso que dá. Eu paguei 18 mil, mas fiz minha bunda 

em clínica. Agora ela vai ter que ficar de cama.  

— Mas não é todo mundo que tem grana pra fazer em clínica. Mas concordo com 

você. O ideal seria em clínica. E a mudança de sexo?  

— Essa vai ter que ser pelo SUS, né? Não tenho todo o dinheiro. Essa fila de espera 

é um saco. Eu já sei que sou mulher e ainda tenho que provar que sou. Psicólogo. Ai! Um 

saco, mas se Deus quiser vai sair.  

— Vai sim.  

— E a pesquisa?  

— Acho que já tenho quase tudo que preciso. Queria vir aqui só pra poder 

conversar um pouco com as meninas. Vai ser bom ter vocês aqui.  

— Você não vai ficar enchendo o saco com um monte de pergunta não, né? (risos)  

— Ah! Mana. Se eu não fizer, quem vai fazer?  
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— Puta que pariu. Vou dar na sua cara. (risos). 

— Eu vou botar isso aqui na geladeira e vou pra sala aguardar todo mundo. Você 

vai pra lá?  

— Tô só ajeitando algumas coisas aqui e já vou pra lá. 

 

“Eu não quero ser mulher! Eu sou é travesti, meu amor!” 

 

Mulheres transgênero, segundo relato de Giovanna, buscam a construção de um 

“texto” corporal que as represente. Quando uma mulher transgênero é tida como uma pessoa 

cis, ou seja, como alguém que teria nascido com vagina e assumido a identidade de mulher, o 

objetivo principal é atingido. Não existe mais ambiguidade na leitura. Este fenômeno de 

completa transição e leitura como mulher é chamado de passabilidade cis.  

 Já na sala, quando Giovanna mencionou a respeito de sua futura cirurgia, perguntei a 

Eduarda e as demais o porquê dessa busca constante e permanente através das cirurgias e 

hormonização. Comentei que na militância LGBT+, por exemplo, a autodeclaração de seu 

gênero, sexo, sexualidade são suficientes para que se exija o tratamento adequado para as 

pessoas, num contexto mais geral e amplo, com identidades LGBT+, principalmente no caso 

das pessoas transexuais, de gênero fluido e não-binárias.    

— Mas eu não quero ter que falar nada pra ninguém! – disse e continuou Eduarda.  

 

Eu quero que as pessoas saibam quem eu sou quando elas olharem para mim. Eu 

não quero ser mulher! Eu sou é travesti, meu amor. Eu quero que, quando as 

pessoas olhem na rua pra mim, elas saibam que eu sou travesti. Eu respiro travesti. 

Eu como travesti. Eu tomo sol travesti. Eu trepo travesti. Têm algumas que parece 

mulher, mas não são. Tem umas que não parecem e não são. A gente não é homem. 

Olha pra mim. Eu pareço homem? Tem gente que acha que eu sou homem, mas não 

sou. Mulher eu também não sou. Eu sou travesti desde criança. Quando me 

chamavam pelo meu nome de batismo, eu morria por dentro. Porque aquilo não era 
eu. Quando eu me olhava no espelho, eu via uma pessoa que não era eu. Então, o 

que eu fiz? Eu faço com que as pessoas me olhem e me vejam assim. Eu gosto de 

olhar pra mim e ver: Nossa, que travesti gostosa. Quero fazer com ela. Quando 

olham pra mim, dizem: Ali, uma travesti. E eu não sou uma qualquer, sabe? Eu sou 

uma pessoa também. Eu gosto que as pessoas me reconheçam pelo que eu sou e 

ponto. (EDUARDA, fala transcrita do diário de campo eletrônico). 

. 

 

 Letícia, logo em seguida, ainda salientou a questão de serem travestis e de serem 

garotas de programa dizendo:  

— E a gente faz programa também. Com tudo no lugar. Bundão, cabelão, peitão. A 

gente tem que ficar bonita para chamar a atenção dos clientes.  
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— E você, Giovanna? – perguntei 

— Lá vem ele – ela disse 

— Você não é travesti, mas anda com as meninas e trata elas no feminino, Chama 

de “mulher”.  Tem também a cirurgia de mudança de sexo... – e mesmo antes que eu pudesse 

concluir a pergunta ela interrompeu perguntando e dizendo:  

— Eu não sou travesti. Eu sou mulher. E não tem nada a ver ser mulher e elas serem 

travestis e a gente não ser amiga. Mulher não pode ser amiga de travesti? Não pode chamar 

como quiser?  

— Não foi isso que eu quis dizer.  

— Mas foi o que eu entendi. Aqui, a Duda acabou de falar. O caso delas não é o 

meu. Elas estão de bem com o corpo delas e eu ainda tenho esse problema.  

— Não acho que pau seja problema – interrompeu Rosane 

— Pra vocês! Eu não me sinto bem com esse problema. Eu quero tirar e deixar do 

jeito que era pra ter sido desde sempre. É um intruso no meu corpo. Odiava ter barba. 

Odiava ter ombro largo. Nunca me senti homem, mas também não sou travesti. Eu sou 

mulher. Não tem a Duda? Olham pra ela e falam: Nãnãnã travesti. Eu quero andar na rua e 

ser chamada de mulher. – respondeu Giovanna 

— Mas não é isso, mulher! O que eu to falando é que tem travesti que é travesti que 

tira o pau fora e tem travesti que é travesti que deixa o pau. Por que que você não pode ser 

mulher com pau? Hoje em dia tem um monte de homem sem “piru”. – disse Rosane 

— Não é a mesma coisa. É pessoal. Tem mulher que deixa, tem mulher que tira. Eu 

quero tirar. Não quero que aconteça de alguém perguntar se é travesti ou não. Quando eu 

ficar pelada, quero que vejam buceta e não esse negócio. Quero ser uma mulher completa.  

Para Giovanna, ser uma mulher está diretamente relacionado com a conversão do 

pênis em uma vagina. Não havia outra possibilidade de conformação corporal que não fosse 

essa que lhe atendesse enquanto “a pessoa que era ela”, como seguiu ainda dizendo. De fato, 

como Rosane mencionou, o afastamento entre sexo, sexualidade e gênero promoveu uma 

profusão de combinações dos três e todas elas distam de um determinismo biológico que já 

demonstrou insatisfatório para compreensões mais abrangentes dessas formações sociais 

(heterossexuais, bi, homo e pansexuais, homem, mulher, travesti, transexual, feminino, 

masculino etc.), como aponta Butler (2003), ao questionar o alinhamento premeditado social e 

culturalmente deste trinômio. Ser ou não ser o que quer que seja neste cenário, supera a 

imposição social de um gênero, sexo e sexualidade por questões da cultura. Entretanto, se 
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torna em parte refém da validação social. No jogo identitário, estamos em negociação 

permanente com os demais agentes e setores da sociedade sobre aquilo que somos, onde 

estamos, a que grupo pertencemos e isso dá uma dinâmica característica de vida para cada 

conjunto de pessoas que compartilham uma forma de ser.  

 

O corpo de trânsito/trabalho – trabalho/trânsito 

 

A prostituição, no caso das minhas interlocutoras, se tornou um meio de subsistência, 

pois estas mesmas evidenciaram o quanto são discriminadas no mercado de trabalho formal. 

Para elas a prostituição é o que resta, como disseram algumas vezes. Elas se utilizam do 

corpo, do desejo e do fetiche que permeiam o imaginário masculino em relação às travestis e 

exploraram isso para terem renda. 

As modificações corporais as quais se submetem as travestis que se prostituem estão 

ligadas, em primeira instância, à tentativa destas de se tornarem objeto de desejo de quem elas 

desejam (os homens masculinos). Como resultado disso, tornam-se atrativas a outros grupos 

com quem se deitam apenas por questões profissionais ou por prazer, como diria Kulick 

(2008). Esse efeito “rebote” pode ser descrito da seguinte forma: o corpo que vai para a cama 

a negócio é o mesmo corpo que vai à cama para o prazer, para a satisfação, para a relação 

afetiva e erótica, e mais, é este mesmo corpo que vai à rua e se movimenta, ocupando outros 

espaços que não aquele da noite; e nesse caso da noite niteroiense. É o cenário que 

contextualiza o corpo32. Quando estão na rua, à noite e a trabalho, seu corpo vai à cama 

apenas para prática sexual em seu sentido mais literal e apenas para isso. 

A travesti que quer escapar minimamente de uma série de sanções sociais vive um 

código de conduta imposto como o socialmente aceitável (a postura). Esse padrão de conduta 

e comportamento pode ser compreendido como um habitus33 constituído neste caso 

etnográfico. De uma forma ou de outra, elas sempre são apontadas como dissidentes e 

transgressoras, e são lembradas através de olhares alheios de que a presença delas, quando 

aceita, fica condicionada completamente ao comportamento que elas “devem” ter, logo, ao 

habitus incorporado. 

                                                   
32 Ver Polissemia do Corpo in Antropologia do Corpo e Modernidade (LE BRETON, 2012). 
33 Um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a 

cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de 

tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas (BOURDIEU, 1983 p. 65). 
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A construção do próprio corpo pode ser abordada como uma série de rituais. O ritual 

de sexualização do corpo está direcionado para o exercício da sexualidade (o ato sexual). Esse 

tem caráter mágico, quando abordado sob uma perspectiva maussiana, porque produz 

sentidos. A “magia”, como aprofundarei no capítulo IV, possui um caráter criador porque 

insere na rede de significação simbólica, através da performance do mago – o detentor do 

mana – signos e símbolos que vão permitir novas construções de sentido para toda a rede. 

Esses sentidos são consolidados e reproduzidos, inclusive, através do imaginário popular, 

através de mitos – traduzidos como verdades e validados através da oralização.  

O ritual de sexualização do corpo, em nossa sociedade, segue em duas direções 

sumárias que estão submetidas a um determinismo biológico. Sua legitimidade é validada pela 

ordem (higiene) que instaura e mais uma vez, ganha status de ritual por conta disso (se 

observamos pela antropologia praticada por Douglas). Se existe de fato uma estrutura que 

determina um esquema de produção de corpos e uma ordem social que premedita um 

alinhamento entre o corpo, o sexo e o gênero, o resultado disto seria um corpo higienizado 

(organizado, legítimo) por obedecer ao esquema imposto.   

Quando a travesti inicia o processo de modificação corporal, e passa a desafiar esse 

esquema de produção de corpos, ela desafia a ordem e profana a sacralidade desse ritual. Ela 

profana também o seu próprio corpo e é tida como transgressora subversiva34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
34 Salutar informar que, assim como Douglas sugere, a profanação e a impureza são ideias relativas. Afirmar que 

travestis são profanadoras do ritual de sexualização do corpo e de seu próprio corpo só faz sentido quando 

observadas através dos olhos da tradição da nossa sociedade, que não admite a sua existência.  
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CAPÍTULO III – CAMINHOS E “DESVIOS” METODOLÓGICOS 

 

Imerso no campo já havia bastante tempo e naturalizando diversos elementos 

importantes da minha pesquisa, nas negociações que são fundamentais para o processo de 

orientação, recebi a recomendação para que observasse outros grupos que, talvez, pudessem 

modificar a minha visão no sentido de estranhar novamente questões sobre a construção do 

corpo - questão essa que era fundamental para o desenvolvimento da minha pesquisa e das 

questões pungentes no campo a respeito do trabalho e da divisão geográfico-espacial dos 

profissionais do sexo na Rua Marquês de Sambaqui. Peirano (1995) sugere que os 

movimentos de estranhamento no trabalho etnográfico são favoráveis ao desenvolvimento da 

pesquisa antropológica porque permitem a autorreflexão. Ainda que esses movimentos de 

familiarização do estranho e estranhamento do familiar sejam sempre realizados com resíduos 

entre um e outro, se tornam importantes para realizar uma análise ampla dos dados 

construídos em campo, e, anteriormente a isto, possibilitam a observação de uma extensa 

gama de possibilidades que surgem do próprio campo.  

 

Numa academia em Niterói/RJ 

 

Para “estranhar” questões sobre o corpo, me dispus a frequentar, durante alguns dias, 

uma academia de ginástica da cidade de Niterói35, que era conhecida por ter um grande 

número de clientes adeptos do “bodybuilding".  Em termos técnicos, Bodybuilding, ou 

Fisiculturismo, é uma modalidade esportiva na qual seus adeptos utilizam dieta e exercícios 

físicos intensos para tornar seus corpos musculosos e definidos. Muitas outras questões 

cercam o fisiculturismo, especificamente, nesta academia. O uso ou não-uso de anabolizantes 

para a construção do corpo esportivo é fator central de diferenciação entre os “verdadeiros” 

bodybuilders e os “falsos” bodybuilders. De um lado, os “verdadeiros” bodybuilders dizem 

que apenas as pessoas que têm seus corpos construídos exclusivamente com dieta, 

suplementação hiperproteica e exercícios físicos podem se chamar “bodybuilders”. É mais 

                                                   
35 A administração da academia autorizou minha presença em seus espaços, entretanto, indicou que era de bom 

tom que eu preservasse não apenas a identidade da academia como a de seus clientes, vetando de antemão 

qualquer possibilidade de identificação dos mesmos antes que eu iniciasse o trabalho de campo.  
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que exclusivamente ter um corpo com grande volume muscular. A forma como esse corpo é 

construído distingue esses dois grupos.  

Por outro lado, também havia os usuários de anabolizantes, que, na impossibilidade 

genética de alcançarem o "corpo perfeito", ou por reconhecerem que o processo de construção 

do corpo musculoso pode se alongar por anos, decidiram utilizar-se de hormônios e esteroides 

para acelerarem o processo de crescimento dos músculos. O que está em questão nesse 

cenário não é apenas a forma do corpo, mas o quanto de “sacrifício” (categoria nativa) foi 

empregado na construção deste corpo. Existe uma tensão grande entre os usuários de 

anabolizantes e uma profunda relativização de seus usos. Para início de análise, essas pessoas 

se separam entre usuários e não usuários de anabolizantes (os “falsos” e “verdadeiros” 

bodybuilders, respectivamente) 36.  

Posteriormente, entre o grupo dos usuários de anabolizantes, aqueles que o utilizam 

ao longo de todo o intercurso esportivo e aqueles que utilizam apenas como “pontapé inicial”, 

abandonando o uso depois do corpo musculoso consolidado e fazendo a “manutenção” do 

corpo apenas com dieta e exercícios, sem mais anabolizantes. Esse subgrupo de usuários 

apenas iniciais é criticado pelos que se julgam “verdadeiros” bodybuilders porque nunca 

usaram anabolizantes. Entretanto são “abraçados” por eles no sentido de reconhecimento da 

manutenção “natural” de seus corpos, embora nunca sejam reconhecidos como verdadeiros 

bodybuilders. De outro lado, são chamados de hipócritas pelos usuários recorrentes de 

anabolizantes, por terem feito uso de esteroides e hoje se comportarem como se nunca 

tivessem “usado”. Para outros efeitos, existe tensão também no tocante ao uso de suplementos 

alimentares, extremamente relativizado no campo, tensionando ainda mais a questão da 

“naturalidade” desse corpo. Estamos, no fim das contas, falando do campo de disputas de 

definição do corpo legítimo do bodybuilder.  

Bodybuilding é termo que está diretamente relacionado com a “construção” de um 

novo corpo, uma nova forma física, e não apenas isto. Havia uma implicação direta na 

construção desse corpo para que se pudesse então constituir uma identidade bodybuilder. Esse 

corpo é modelado de forma que se ajuste à captura sensível do mundo desses indivíduos, que, 

mesmo antes de suas modificações corporais, captavam o mundo como sendo pessoas 

bodybuilders.  Essas são noções que pude encontrar em meu trabalho com as travestis de 

Niterói. Saliento que não arrisco aqui nenhuma relação direta entre as construções corporais 

de bodybuilders e travestis em si mesmas, mas destaco como isso foi útil para pensar como 
                                                   
36 Esta, declaradamente uma perspectiva daqueles fisiculturistas que não usam anabolizantes. 
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diferentes grupos elaboram seus corpos. Esse movimento me permitiu realizar um confronto 

não só de teorias antropológicas como de material etnográfico de primeira mão, reorientando 

minhas perspectivas de/no campo da cidade de Niterói. 

Como meu trabalho de campo na cidade de Niterói também é nutrido por uma 

perspectiva de análises de espaços urbanos, moralidades e trabalho- em seu sentido mais 

marxista de produção de obtenção de subsistência - realizei um segundo movimento, um 

pouco menos intenso do que na academia. O exemplo que dou a seguir pode parecer pouco 

produtivo para a minha pesquisa com travestis na cidade de Niterói, entretanto, algumas 

categorias que utilizo para fazer a discussão a respeito de movimento nos espaços urbanos, 

abriram uma nova perspectiva do meu campo, principalmente no tocante à distribuição 

espacial e demográfica de profissionais em ambientes urbanos.  

Minha segunda visita foi ao Saara37, ao qual darei um pouco mais de destaque aqui, 

por este ser um cenário não apenas de afastamento do meu campo na cidade de Niterói, como 

também exercício de variação metodológica.  

 

No Saara (Rio de Janeiro/RJ) 

 

Faltavam quinze minutos para uma hora da tarde quando cheguei ao Saara. Não me 

refiro ao grande deserto do norte africano, se aqui cabe essa leve jocosidade. Refiro-me ao 

Polo Saara, considerado o maior shopping a céu aberto do Estado do Rio de Janeiro. Esse 

Polo compreende mais de onze ruas do centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, todas 

adjacentes à Rua da Alfândega. Estatisticamente reúne mais de 800 lojas de comércio38 

completamente variado. Meu ponto de partida, por ocasião, foi a Rua Alexandre Mackenzie, 

que fica a poucos quarteirões da Rua da Alfândega.  

Logo que cheguei, me posicionei atrás de uma das entradas do Metrô Rio, da Estação 

da Uruguaiana como é chamada, com alguma – pouca – vista para a Rua dos Andradas e a 

Rua Uruguaiana, em frente à Rua Senhor dos Passos; atrás de mim apenas uma das grandes 

vias do centro da cidade do Rio de Janeiro, a Avenida Presidente Vargas.  

                                                   
37 Saara é uma sigla para Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega. Segundo Ribeiro (2000), 

foi fundada em 1962 como forma de impedir a demolição do conjunto de construções erguidas no período de 

imigração de muçulmanos, cristãos maronitas e judeus para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro 

poucas décadas antes. 
38 Disponível em: http://visit.rio/que_fazer/saara/ Acessado em 09 de julho de 2020. 

http://visit.rio/que_fazer/saara/
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Não havia ido com a intenção de realizar entrevistas. Queria dispor meu corpo e 

meus sentidos ao campo, sem foco definido, apenas com o objetivo de observar a 

movimentação das pessoas, o seu fluxo, a relação de seus corpos com aquele ambiente. 

Flutuar, exatamente como propõe Pétonnet (2008) quando sugere o método observação 

flutuante num exemplo de um cemitério parisiense: “O método da observação flutuante 

consiste em permanecer disponível, em não mobilizar a atenção sobre um objeto preciso”. 

(PÉTONNET, 2008. p. 99) 

Ao fazer isso, desloquei meu olhar principalmente a razões circunstanciais. O dia 

estava nublado, mas ainda sim o movimento pelas ruas era intenso. A Rua da Alfândega 

estava absolutamente preenchida por uma movimentação constante. O espaço cujo meu olhar 

podia alcançar compreendia um conjunto de pequenas lojas construídas em madeira e PVC. 

Pequenos cubículos em sua maioria brancos e com lonas amarelas, agrupados próximo à 

Avenida Presidente Vargas. Um especificamente chamava minha atenção por conta de seus 

letreiros piscantes feitos de agrupamentos de pequenas lâmpadas em LED39. Era uma loja de 

conserto de celulares e que também comercializava alguns componentes eletrônicos 

específicos para aparelhos de telefone.  

Entretanto, tive certa dificuldade de me articular o suficiente para que aquela 

experiência fosse realmente interessante e desenvolvesse um material que reunisse em si 

motivação, questionamento e metodologias antropológicas. O campo, de certa forma, me 

permitiu o deslocamento e a disposição necessária para o "flutuar", mas meu olhar já havia 

sido treinado para a captura e compreensão de certos esquemas de organização a partir da 

interação direta com os interlocutores que compõe aquele espaço. Logo que percebi que não 

poderia dar continuidade ao exercício da observação flutuante e que ela não atenderia às 

necessidades da minha ida ao campo, me pus a abordar alguns dos comerciantes daquele 

lugar. A primeira, Lorena40, não foi muito receptiva. Sua justifica já me era conhecida de 

trabalho de campo anterior. Estou em horário de trabalho e você está me atrapalhando. Não 

posso falar agora. Com o primeiro contato comprometido no complexo de lojas, meu olhar 

foi capturado pela movimentação de vendedores informais no entorno dessas pequenas lojas 

já formalizadas.  

                                                   
39 LED é um componente eletrônico semicondutor, ou seja, um diodo emissor de luz.  
40 Lorena é um nome fictício. A interlocutora não autorizou a utilização de seu nome tampouco o nome do 

estabelecimento onde trabalhava.  
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As ruas estavam lotadas. Era difícil o deslocamento pelo espaço. O fim de ano e a 

proximidade com o Natal aumentara o fluxo de pessoas pelo Polo Saara.  

Eu tinha grande dificuldade de me deslocar por aqueles espaços, e, por conta disso, 

passei pelo meio do complexo formado pelas pequenas lojas de madeira e PVC, como uma 

pequena rua sem nome planejada, imagino, para facilitar a circulação de pessoas, embora 

possa não cumprir muito esse papel vide que os comerciantes expunham parte de seus 

produtos nesse espaço, e saí rumo à Avenida Presidente Vargas, saindo logo de frente a um 

pequeno paraciclo41.  

Ao sair do meio da multidão, via, daquele ponto, a Igreja da Candelária à minha 

direita. Resolvi realizar o contra fluxo do movimento das pessoas (que em sua maioria ia em 

direção à Avenida Rio Branco – por consequência lógico-espacial, em direção à igreja) e me 

deparei com uma figura de destaque. Um vendedor ambulante, camelô, como se chamou, que 

trabalhava logo à saída da Rua Armando de Sales Oliveira; uma das ruas adjacentes à Rua da 

Alfândega, que compõem a malha comercial do Polo Saara. Quando abordei Breno, não quis 

deixar que ele acreditasse que eu era um cliente. Logo informei que estava fazendo uma 

pesquisa na região e indaguei se ele gostaria de participar.  

Breno42 é um homem negro, tem cerca de um metro e setenta e oito de altura e trinta 

e sete anos. Forte do tipo musculoso. Usava uma blusa polo azul celeste com símbolo de uma 

marca bastante famosa na altura do peito, em seu lado esquerdo. Usava um boné claro, branco 

e cinza, com duas tiras pretas do lado esquerdo, que vinham desde o feixe da parte de trás do 

boné até a sua aba. Também tinha o símbolo de uma marca de roupa esportiva bastante 

famosa. Em seu braço esquerdo um relógio prateado com fundo branco. Usava uma calça 

jeans de azul bem claro, e um tênis branco com detalhes pretos, também de uma marca de 

roupa esportiva bastante famosa. Ele trabalha ali há 18 anos – desde 2002 – e já 

comercializou, como camelô, chocolates, doces, CDs e DVDs, relógios, brinquedos e, há três 

anos, óculos de sol e "de grau". 

Eu não possuía um roteiro com perguntas estruturadas. Quando questionei a Breno se 

ele tinha filhos ele respondeu que tinha dois. Acredito ser interessante dividir ipsis litteris esse 

trecho de nossa conversa:  

— Mas me fala, Breno. Você tem filhos?  

                                                   
41 Estrutura onde se podem estacionar bicicletas 
42 Breno também é um nome fictício. Entretanto, ele não me proibiu de fazer a sua descrição nem tampouco de 

incluir nesse texto o nosso contato e especificidades reveladas nesse encontro.  
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— Tenho sim. Dois. 

— Só dois?  

— Qual foi irmão? Só porque eu sou negão e favelado eu tenho que ter uma penca 

de filhos? Dois tá ótimo! (risos). 

Fiquei receoso nessa ocasião e com medo de que ele não se abrisse mais naquele 

contato. Felizmente, ele encarou como um divertimento. “Tirou sarro”, como ele mesmo disse 

e seguiu falando.  

— Tenho dois filhos. Os dois estão na escola particular. São pequenos. Eu que pago. 

E pago com meu trabalho aqui. Tiro toda minha renda daqui. Comprei um terreno, construí e 

montei minha casa com dinheiro que eu levanto aqui.  

— 15 anos de Saara. Isso é bastante tempo. Esse lugar é bem antigo aqui no Rio de 

Janeiro. 

— É, irmão. A putaria aqui é antiga (risos). 

— Eu notei que tem certa diferença entre as pessoas que vendem coisas ao entorno 

do Saara e pessoas que vendem lá dentro. Como é essa relação? 

— Não tem muita relação. Todo mundo tá aqui ‘fazendo o seu’. Eles fazem o deles, 

eu faço o meu. Cada um no seu lugar. 

— Cada um no seu lugar? 

— A gente não se mete no trabalho deles. Eles não se metem no nosso trabalho. Há 

um tempo eles viviam chamando o “rapa”, e a gente tinha que sair daqui pra não perder a 

mercadoria. Mas nem todo mundo que tá aí tá legalizado não, entendeu? Já rodou muito 

cabra sem alvará quando a prefeitura bateu aqui. Então funciona assim: Não me fode que eu 

não te fodo. E tamo aí... 

 Naquele momento, Sara, uma amiga minha, passou por nós e me cumprimentou. 

Parou, a princípio, apenas para isto e acabou comprando um dos óculos que Breno vendia. 

Sara comentou que era impossível passar pelo Saara e não comprar nada. Os óculos 

comercializados por Breno custavam quinze reais. Sara pediu um desconto e acabou levando 

os óculos por doze reais.  

Logo que ela saiu, ele me perguntou: É solteira, ela? Respondi que não, que era 

casada e mãe de dois filhos. Ele perguntou quantos anos ela tinha e eu respondi dizendo que 

tinha trinta e três anos. Mas tá garotona, ainda, ele disse. Falou ainda que não recusava um 

“esquema”. Breno é separado da mãe de seus dois filhos, mas disse que ainda mantém uma 

relação saudável com ela. De muito respeito.  
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Encerrei meu contato com o Breno naquele dia, mas não antes que ele dissesse: Fico 

aqui de segunda a sábado. De dez às seis. Chega aí na segunda que a gente desenrola um 

‘óculos’ pra você. Vi que tu tava “namorando” o “redondinho”. De fato, eu estava 

interessado por aqueles óculos. Saí do campo com a certeza de que não era só eu que estava 

“observando” naquela ocasião.  

De fato, as duas situações de campo (em Niterói, à noite, com prostitutas e no Saara, 

à luz do dia, com camelôs) tendem a ser duas situações incomparáveis entre si. As relações, 

por exemplo, dos transeuntes com os camelôs e com prostitutas são completamente diferentes. 

O fato de estarem na rua em cidades diferentes, em horários diferentes, com “produtos” 

diferentes, e mais uma gigantesca lista de características que demarcam as suas diferenças, 

pode ser evocada no sentido de afastarem, e não aproximarem esses grupos.  

Entretanto, foi apenas observando como essas relações se dão no Saara, com um 

grupo diferente, em um espaço diferente, com implicações diferentes, que pude atender à 

pululante questão do trabalho em minha pesquisa sobre as travestis. Partes de suas vidas 

estavam se relacionando e sendo estruturadas por questões sobre comércio, trabalho, 

distribuição espacial, relações de conflito. Tais questões por inúmeras vezes apareceram no 

discurso das minhas interlocutoras e haviam sido solapadas por outros interesses meus que se 

constituíram ao longo do meu trabalho de campo na cidade de Niterói.  

 

Algumas reflexões teórico-metodológicas.  

 

O exercício antropológico consiste em elaborar estratégias de campo que se adequem 

à realidade encarada durante todas as etapas do processo de construção de dados. Da ida ao 

campo, à construção de seu diário, sua transcrição e sistematização, à análise desses dados e, 

então, à construção do texto "final".  

 A escolha do método empregado em qualquer pesquisa antropológica fica mediada 

não só pela disponibilidade do campo, mas também pela familiaridade do antropólogo com as 

ferramentas de pesquisas. Estender, ampliar e flexibilizar os limites e utilidades do método 

empregado são habilidades necessárias ao exercício etnográfico, e tais habilidades são 

testadas ocasionalmente com presença do antropólogo no campo.  

Um dos efeitos do meu distanciamento temporário do trabalho de campo na cidade 

de Niterói foi a possibilidade de construção de outros dois “microcampos” onde pude 
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construir dois pequenos relatos que me auxiliaram na construção do corpus etnográfico da 

minha monografia.  

Os materiais, apesar de não possuírem destaque no trabalho principal, aparecem nele 

justamente para descrever esse desvio metodológico, e não apenas um desvio como uma 

mudança de perspectiva. Parte do desenvolvimento do meu trabalho de campo, e da seção 

metodológica do texto monográfico oriundo dele, surge da comparação dos dados 

construídos na academia de ginástica e no Saara.  

Barth (2000) e Strathern (2006) compartilham o posicionamento a respeito do 

método comparativo nas ciências sociais, em específico, na antropologia. Para Barth, análise 

comparativa, como geralmente se apregoa com o termo, só é possível de ser realizada quando 

dois “objetos” de estudo compartilham uma mesma substancialidade e, portanto, são 

comparáveis empiricamente ou por operacionalidade ou por possuírem a mesma “natureza”, 

como no caso da dissecação de corpos (BARTH, 2000). Entretanto, na antropologia, o que se 

é possível comparar (ou até então, o que havia sido feito em termos de análise comparativa) 

são os relatos etnográficos. As descrições dos “objetos” estudados e não os objetos em si. Para 

o autor, a antropologia realiza/realizava a comparação de ficções. Para ele:  

 

A base da pesquisa antropológica válida é o método comparativo em que se 

comparam duas visões que descrevem categorias e valores internos próprios às 

sociedades e grupos em estudo, e tomados segundo a lógica e coerência com que aí 

se apresentam numa mesma sociedade. (BARTH, 2000. p.14).  

 

Strathern (2006) é mais radical em assumir que, até mesmo quando observamos e 

comparamos relatos dentro de um mesmo espaço social, estamos observando e ainda 

comparando ficções. Um exemplo claro disso, é como dados fatos baseados na diferença 

podem nutrir duas perspectivas diferentes dentro de um mesmo cenário (quando esta relaciona 

feminismo – entendendo aqui o feminismo como um discurso intelectual – e antropologia). 

Para ela:  

A diferença entre eles (conceitos antropológicos e construtos extraídos do discurso 

intelectual) é sustentada como uma FICÇÃO, quando nada porque separo e 

objetifico distintamente as vozes 'feministas' e 'antropológicas'. (STRATHERN, 

2006. p.34 – destaque meu). 
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Antropologia como ficção: revisitando os limites do Método Comparativo 

 

O ponto de vista que assumo já declarado anteriormente, diz que o que é possível de 

se comparar na antropologia, através do método comparativo, são as descrições dos objetos 

presentes nas monografias etnográficas e não os próprios objetos. Entretanto, esta perspectiva 

nada tem de original.  

Boas (2010) já observava as limitações do método comparativo ao final do século 

XIX. Este produziria uma espécie de homogeneização, dado que as similaridades observadas 

em diferentes culturas e identidades pelo mundo seria resultado de conexão histórica entre 

eles ou até mesmo de uma origem comum. Ou seja, para os pensadores do final do século 

XIX, similaridades culturais eram resultado de processos tidos como idênticos ocorridos em 

diferentes lugares do mundo. Entretanto, Boas se recusava a assumir esta perspectiva, 

indicando que até mesmo a mais superficial das pesquisas revelaria diferentes processos de 

construção para elementos culturais similares em culturas diversas. Não existe apenas uma 

forma de construção de elementos culturais. As similaridades observadas entre as culturas não 

possuem os mesmos processos de formação (BOAS, 2010). Para isso, ele utiliza o exemplo do 

uso de máscaras, que, apesar de presente em diferentes culturas, são tradições que se erigiram 

de processos que nada têm em comum.  

Boas argumenta que as similaridades não se dão também através de determinismos 

geográficos. Ele afirma que o meio ambiente tem influência limitada sobre a cultura de um 

povo, e que isto pode ser facilmente observado numa análise de diferentes grupos culturais 

que compartilham o mesmo tipo de ambiente geográfico. Estes grupos, inclusive, podem 

apresentar profunda diversidade cultural.  

Uma solução para este problema, segundo o autor, seria a de apresentar elementos 

culturais observados não destacados de seus processos históricos de formação. De maneira 

que a comparação entre objetos ou elementos culturais seja realizada em suas possibilidades, 

sem ocultar diferenças, ainda que sejam semelhantes em maior ou menor grau. Para isso, a 

antropologia precisaria negar o pensamento corrente da época, de forma que renunciasse a sua 

pretensão de construir uma única história sistemática da humanidade (evolucionismo).  

Barth (2000) também apresenta algumas das limitações do método comparativo. 

Como já mencionado anteriormente, para o autor, o compartilhamento de substancialidade é o 

que torna, pelo menos para a razão biomédica, sistemas comparáveis entre si, quando não pela 

sua constituição, pela sua função. Na antropologia, entretanto, as comparações seriam dadas 
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em outro nível e com outra finalidade. Retomando a ideia de Boas, observaremos que não há 

relação causal entre similaridades de elementos culturais em diferentes culturas. Barth assume 

que a eficácia do método comparativo, sendo a base da pesquisa antropológica, seria a 

possibilidade de observar diferentes perspectivas de um mesmo objeto dentro de uma mesma 

sociedade.  

Para todo fato, ainda assim, o que se produz a respeito de comparação na 

antropologia, vencidas todas essas dificuldades, é o texto etnográfico. Na impossibilidade de 

comparação direta entre os objetos, a comparação que é possível é a dos relatos, ou seja, das 

descrições desses objetos. A comparação se dá entre as narrativas que descrevem esses 

objetos, de uma perspectiva, de uma ideia, de uma leitura possível desse objeto, de uma 

ficção. 

Para Barth, o método comparativo deve ser empregado, ou seria o mais adequado, 

para observar as diferenças no interior de uma mesma sociedade. É importante destacar que 

Barth tinha interesse em observar a formação das categorias êmicas e de observar a variação 

cultural dentro de uma mesma sociedade. Além disso, Barth destaca um equívoco muito 

comum nos trabalhos onde o método comparativo é utilizado: a superposição de categorias 

êmicas e categorias analíticas. Supondo que as primeiras seriam incapazes de explicar a si 

mesmas. Ele se opõe a essa posição e se firma apenas nas práticas sociais como forma de 

descrever as categorias êmicas.  

 Embora concorde com essa posição, tenho a impressão de que Barth deixa de 

responder uma questão que considero ser importante: Quando objeto e autor se repetem na 

análise, o que é que se compara então? 

Strathern é, em minha perspectiva, quem traduz melhor essa perspectiva. Para ela, o 

método comparativo “descontextualiza construtos locais para trabalhar com construtos 

contextualizados analiticamente” (STRATHERN, 2006, p. 36). Nesse sentido, ela faz coro 

com Barth e denuncia a insistente tentativa dos antropólogos em observar questões pertinentes 

a outras culturas com construtos que estão contextualizados em suas próprias sociedades. Isso 

distância a produção acadêmica antropológica daquilo a que ela se propunha a observar: a 

realidade observada, ainda que ela indique que é “refém” desta mesma forma de produzir 

conhecimento, traduzida na constituição de eixos de compreensão em oposição (nós/eles; 

antropologia/feminismo; etc.) presentes em sua pesquisa; não apenas os eixos, mas também os 

elementos que os compõe. Então, ainda que ela não seja capaz de se desfazer desse tipo de 
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forma de produzir conhecimento, sua sugestão é clara: é importante que elas sejam tomadas 

exatamente pelo que são – ficções; e que sejam reveladas as suas origens contextuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54 
 

CAPÍTULO IV – O CORPO É O CAMINHO: QUESTÕES TEÓRICAS 

 

A questão do corpo configura um grande desafio para a Antropologia 

Contemporânea quando tomado como objeto de estudo, diz Le Breton (2012). O corpo em 

sociedades tradicionais é tomado como sendo o mediador do ser humano no mundo. Ele 

demarca o espaço entre o eu e o outro, sendo assumido como linha divisória entre o indivíduo 

e o mundo. Dito isto, gostaria de abordar o corpo em uma perspectiva que privilegie seu 

processo de formação como elemento estruturado e estruturante das identidades sexuais e de 

gênero. Para muito além de apenas uma entidade material, o corpo – no seu sentido mais 

amplo – é um emaranhado organizado de ações; é fruto da atividade humana em sociedade e 

na natureza (LE BRETON, 2012). 

Durante o trabalho de campo, três foram os problemas que orientaram sumariamente 

a evolução desta pesquisa: a construção do corpo da travesti e o trabalho sexual (relacionados 

com a captura do desejo masculino); o corpo de trânsito (para a reflexão da situação social 

que está o corpo da travesti e as suas marcas); e por fim, a estrutura por detrás da fala sobre o 

corpo – ou seja – o quanto da construção dos próprios corpos se ancoram em uma estrutura 

inculcada no inconsciente, que ocorre no momento de interação entre indivíduos e grupos da 

sociedade.  

É importante e salutar informar que essas três construções, na verdade, são uma só. 

Ao emergirem no campo, surgiram de forma absolutamente una. O corpo construído é o corpo 

para o trabalho, de trânsito, moldado na experiência vivida e a partir da estrutura inculcada no 

inconsciente. Essa divisão é apenas em nível de estudo e encontra apoio na teoria de Le 

Breton (2012), que aponta os corpos biologicamente constituídos como modelados 

socialmente, produzindo e recebendo diferentes significados em distintos espaços sociais, o 

que nos permite ler múltiplas versões de um mesmo corpo a partir de contextos 

diferenciados43.  

 

PARTE I - Uma Probabilidade epistemológica  

 

Não me parece nenhum absurdo afirmar que o antropólogo francês Marcel Mauss 

tem em seus trabalhos uma progressão continua de seu próprio pensamento. Mesmo dando 

seguimento a outros tópicos que ganharam atenção exclusiva de sua parte, ainda que pelo seu 
                                                   
43 Ver Polissemia do corpo in Antropologia do corpo e Modernidade (LE BRETON, 2012). 
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desenvolvimento se afastem deste, fica um sutil apelo à teoria das ações sociais do sociólogo 

Émile Durkheim, de quem era sobrinho, e de quem herdou missão de continuidade daquilo 

que viemos a chamar de escola sociológica francesa.  

Para além de uma interpretação particular, assumi a hipótese de que Mauss, muito 

antes de outros autores consagrados que assumem declaradamente esta perspectiva, apresenta 

um caminho nos quais as suas noções de “eu”, de pessoa e de corpo se orientam para uma 

teoria da percepção dos atores sociais e sua existência corporal no tempo e no espaço, e em 

seu contexto cultural.  

A priori, de forma a sustentar essa hipótese e fundamentar essa probabilidade 

epistemológica, busquei entrelaçar os conceitos de magia e técnica corporal de Mauss, que 

culminariam nesse caminho, com a fenomenologia de Merleau-Ponty44.  

Quando fala a respeito da magia, Mauss salienta que esta incide numa “prática” onde 

a performance realizada no ritual e o sistema de crenças que a distingue, atuam no mesmo 

sentido e formam uma única rede de significação simbólica. A magia detém em si uma 

característica latente performática expressa durante o processo ritual. Como disse Mauss: “os 

atos rituais (...) são, por essência, capazes de produzir algo mais do que convenções; são 

eminentemente eficazes; são criadores; fazem” (MAUSS, 2013, p.56). 

Gostaria de deixar em aberto à possibilidade de se pensar também a sexualização do 

corpo em processo ritual e, para tanto, Mary Douglas (2014) e sua abordagem ritualística dos 

processos sociais, especificamente sua noção de profano/sagrado e de impureza, se tornou 

importante orientação teórica para indicar que sexo, em parte, age como elemento de um 

processo litúrgico (uma espécie de cerimônia) e que acontece ao longo da vida.  

 

PARTE II - Algumas premissas conceituais  

 

Ritual, sistemas simbólicos e impureza  

 

Preocupada com os aspectos simbólicos da conduta moral e de sua relação com as 

estruturas sociais, Mary Douglas (2014) tecerá uma crítica para as razões funcionalistas dos 

fenômenos culturais. Douglas tinha seu enfoque na importância simbólica conferida 

socialmente às práticas rituais.  

A partir de outro ponto de vista e tendo como campo a religião, a autora começa a 
                                                   
44 Importante filósofo fenomenólogo francês. È considerado um dos precursores dos estudos da percepção.  
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observar esses sistemas simbólicos numa lógica comparativa das religiões. Nessa perspectiva 

comparada, ela orienta que a operação dos símbolos e dos signos acontece num mesmo 

sentido (e com isso, concorda de certa forma com Mauss). Dizer isso é o mesmo que dizer que 

o sistema simbólico que direciona as múltiplas e diferentes compreensões que cada sociedade 

lança sobre certas coisas é comum a todas as esferas da vida social, ou seja, os símbolos e 

signos podem ser compartilhados por culturas diversas, e sua diferenciação parte exatamente 

da interação desses símbolos e signos com demais símbolos dentro de um sistema de 

significação simbólica.  

Douglas analisa as formas simbólicas das normas socialmente sancionadas. Afirma 

contundentemente que as proibições (que ela aproxima com o sagrado em alguns momentos) 

e regras da conduta social são tão evidentemente notadas nos rituais mágicos de uma 

sociedade “primitiva” tanto quanto na conduta cotidiana dos seus indivíduos. Nos aspectos 

simbólicos presentes e manifestas no dia a dia é que seria possível entender não somente as 

crenças religiosas de uma sociedade, como também as próprias características ritualísticas da 

nossa sociedade no cotidiano.  

Em sua discussão sobre impureza secular, Douglas salienta que a nossa visão de 

higiene tem por base a sua função médica/prática e critica a distinção que fazemos dos rituais 

de purificação das sociedades ditas primitivas, como se estas não possuíssem nenhuma função 

prática. Entretanto, hoje, justificamos nossas rotinas higiênicas a partir do conhecimento que 

produzimos a respeito de organismos patogênicos embora certos costumes que adotamos 

datem antes desse conhecimento. Logo a reflexão de Douglas segue a provocar questionando: 

Que distinção vigorosa há entre os rituais mágicos de purificação das sociedades primitivas e 

os costumes que adotamos por conta da higiene (no sentido médico)?  

Se extrairmos todo o conhecimento que temos a respeito desses organismos, o que 

nos resta é o que Douglas definiu como sendo a base para a noção de higiene e de impureza: 

Impureza é tudo aquilo que não está em ordem (higienizado) e é uma ideia relativa 

(DOUGLAS, 2014).  

 

A magia e as técnicas do corpo. 

 

Para Mauss, a magia compreende um conjunto de representações e de tirocínios 

simbólicos. Quando um agente da magia (o mago) realiza um rito mágico ele se utiliza de 

signos e símbolos que darão sentido as suas atuações. Entretanto, para muito além de um puro 
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reprodutivismo da rede de significação simbólica a qual o mágico está inscrito, a ação mágica 

é criadora de sentidos, e a cada execução, inclusive do mesmo rito mágico, a este podem ser 

atribuídos novos sentidos. 

A categoria mágica dos magos está relacionada com a posição que ele ocupa na 

sociedade, e a sua magia pode colocá-lo em situações de desfavorecimento (como por 

exemplo, a Santa Inquisição, em que mulheres tidas como praticantes de magia eram 

chamadas de bruxas e a Igreja determinava a sua captura, confissão, conversão e morte), ou 

lhe granjear respeito pelo status que esta cria (como o caso de algumas profissões tidas como 

análogas ou próximas ao exercício da magia – o ferreiro, o médico, o artista, o barbeiro, a 

cozinheira, etc.). 

De acordo com Marcel Mauss, as qualidades conferidas ao mago e à ação mágica 

partem da noção de mana, e este seria o caminho pra entender como a magia é reconhecida na 

sociedade: sendo executada por indivíduos considerados adequados – por razões que sejam – 

para realizá-la. Os magos possuem “mana”. Os valores atribuídos a uma ação e às 

características de uma pessoa são o “mana”. O mana é um construto social que qualifica 

coisas, pessoas e suas ações e a relação desses três elementos confere à magia suas atribuições 

sociais (MAUSS, 2013).  

Em se tratando do ritual de sexualização do nosso corpo o que diferencia pessoas 

cisgênero de pessoas transgênero são efeitos que o seu ritual são capazes de criar. Existe, se 

não de fato, como hipótese, uma hierarquização dos resultados desse ritual. Numa distinção 

breve que tentarei distribuir liquidamente ao longo do texto, tomemos a ritualização do corpo 

que produz um alinhamento do trinômio sexo/gênero/sexualidade como sendo um rito 

religioso, e as ritualizações que seguem no sentido de romper esse alinhamento (como no caso 

das travesti) como a prática mágica que lhe coloca em situação de desfavorecimento. 

É sabido que o corpo detém, em sua constituição, elementos característicos que são 

pertinentes aos padrões sociais e culturais no qual está inscrito. Entretanto, a performance de 

uma técnica do corpo está absolutamente distante de ser apenas uma espécie de 

reprodutivismo, como já mencionei. Nessas circunstâncias, Mauss sugere que tomemos o 

próprio corpo, de antemão, como sendo uma técnica, e este é técnica porque sua própria 

constituição, existência e movimento lhe conferem eficácia simbólica.  

 

 

 



58 
 

O mundo sensível e a corporalidade  

 

A forma de comunicação a partir da experiência vivida do corpo conforma outra 

organização cognitiva, exprimida no mundo da estética45. A comunicação estética demonstra 

a dimensão corpórea, sensível, afetada, do movimento da própria pessoa no mundo, inscrito 

em sua própria história, sociedade e cultura, relacionando-se e interagindo com os demais.  

Não há forma de se comunicar que não se submeta à sensibilidade e à percepção, 

porque destas já emergiam tudo aquilo que seria utilizado para a constituição de uma 

interação inteligível. Desta forma, o mundo sensível é constituído pelo conjunto de signos e 

símbolos e de suas interações no mundo estético (MERLEAU-PONTY, 2004). A leitura e a 

comunicação, agora abordadas sobre essa perspectiva fenomenológica, são absolutamente 

novas, maleáveis, e correm em todos os sentidos. Modifica-se. E tanto quanto o corpo, para 

Merleau-Ponty, só é inteligível quanto em movimento ou na intencionalidade do mesmo: as 

coisas só possuem sentido quando em movimento. Signos, símbolos, ícones que não estão em 

movimento são ininteligíveis.  

A captura dos significados é mediada pelo corpo e este é a própria base da percepção 

(MERLEAU-PONTY. 2004), logo, aprender sobre formas geométricas é adotar uma forma de 

perceber o mundo. Aprender, por exemplo, posteriormente, a enxergar o mundo através das 

cores e texturas é forçar o corpo a uma reorganização que produzirá consequentemente uma 

nova gnosiologia, subsequentemente.  

Trago o Merleau-Ponty para essa discussão de forma a pensar potencialmente a 

imagem, a estética e inteligibilidade tão presentes no pano de fundo das falas das minhas 

interlocutoras. Para também entender o desenvolvimento dessa subjetividade travesti que 

reorganiza o seu corpo a partir de sua experiência e cria uma gnosiologia absolutamente 

particular e característica da travestilidade. 

  

  

                                                   
45 A sensibilidade estética é um dos possíveis caminhos que se pode ir a partir da fenomenologia apresentada 

por Merleau-Ponty. Para seguir este caminho, basta tomar nota de suas proposições sobre o corpo, movimento, 

corporalidade como formas de comunicação. Ele toma como campo de reflexão as artes, em específico as obras 

de Cézanne, já que esta está para a experiência do sensível como ponderamento do corpo (o ato de pintar, por 

exemplo). 
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PARTE III - Corpo: Uma realidade sexo-generizada 

 

Neste momento, se torna imperativo que o corpo seja tomado também como 

resultado de uma modelação que obedece a critérios que os produzem de forma que 

permaneçam sempre em oposição. Este sistema binário de sexo e gênero que nos utilizamos 

para dar sentido ao mundo produz sumariamente apenas dois tipos de corpos (corpo 

masculino e corpo feminino), e toda a construção desses está ancorada na diferenciação 

anatômica que existe entre eles (determinismo biológico). Essa dualidade permanece como 

herança do pensamento filosófico cartesiano, como aponta Bourdieu (2010), e está 

profundamente relacionada a uma sequência de outras oposições e sistemas binários 

(corpo/mente, frio/quente, alto/baixo, grande/pequeno, etc.). Masculinidade e feminilidade, e 

por consequência, os corpos masculinizados e feminilizados, neste esquema, obedecem a essas 

relações de oposição e a traduzem e releem na dimensão sexo/gênero. 

A feminilidade travesti tenta se posicionar em um sistema simbólico submetido à 

linguagem e às relações de parentesco, o qual produz dicotomias sexuais e de gênero. Esta 

dicotomia é uma norma da qual somos dependentes para a compreensão do mundo. 

Tornamos-nos incapazes de compreender grande parte dos símbolos e signos que nos são 

apresentados ou dos quais nos apossamos, sem que esses se submetessem ao sexo e ao gênero. 

Esse processo de inscrição como pessoa-sexo-gênero, ao contrário do que se pode 

imaginar, não acontece necessariamente em dado momento específico da vida, e não é uma 

escolha individual ou plenamente consciente. Para uma análise mais profunda deste processo 

e das implicações e realidades que ele produz, sugiro que este seja visto como um processo 

que se dá ao longo da vida, cotidianamente.  

 

Violando o corpo masculino 

 

Dentro de uma lógica que concebe sexo para antes do gênero, e discute o sexo como 

um dado natural, o corpo fisiológico, constituído biologicamente, nascido em nossa 

sociedade, já tem seu sexo socialmente definido no momento do seu nascimento (e para 

algumas ocasiões, até antes do nascimento) e essa nomeação é realizada a partir de sua 

genitália46.  

                                                   
46 Inclusive, tem o Estado necessidade de identificar esses indivíduos pelo seu “sexo”, visto que em todas as 

certidões de nascimento no nosso país, o “sexo” é item indispensável para o registro do nascimento. Entretanto, 
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No caso dos corpos dotados de pênis, o processo que gostaria de chamar de “ritual” 

de sexualização do corpo dito “masculino” gira no sentido de acentuar traços culturais que 

nos permitam uma leitura de masculinidade. Para isso, esse corpo deve ser submetido a 

diversas atividades que auxiliarão nesse processo e, inclusive, ajudarão na construção de seu 

ethos47. Deixo aqui claro, para não correr risco de deixar de ter em mente, que todo signo, 

símbolo e forma constitutivo são também constituídos e ficam, como já mencionado, 

submetidos à interpretação. Passemos a pensar masculinidade e feminilidade não como um 

conjunto de atributos, signos e símbolos significados em si, mas sim em como estes são 

interpretados dentro de um complexo cultural e seu sistema simbólico. Masculino e feminino 

se traduzem, nestes termos, como normas interpretativas (BUTLER, 2003).  

Aprofundando as contribuições da autora, podemos perceber que a política do gênero 

constrói uma forma de “ajustamento” muitíssimo criteriosa e característica que exerce força 

de modelagem sobre a própria subjetividade. Esta está pautada numa rede de significação 

simbólica da qual todas as pessoas nascidas e construídas dentro de uma cultura são, em parte, 

dependentes para o exercício, adoção ou construção de uma identidade e, além disso, a 

interpretação do mundo. As normas que orientam o processo de construção de uma identidade 

generificada em na nossa sociedade obedece a uma matriz, que, como aponta, produz e 

arranja de forma hierárquica gêneros masculino e feminino e também, além do que ela vem a 

chamar de matriz heterossexual.  

 

Realizando-se na violação 

 

Kulick (2008) mostra uma característica latente das travestis de uma região pobre da 

cidade de Salvador, indicando uma relação profunda de atratividade destas pela figura do 

“homem de verdade”. Sexo e prazer, para elas, podem ser conseguidos com os seus “vícios” 

48, mas para atender ao desejo da travesti é necessário que elas sejam penetradas por “homens 

de verdade”, representantes fiéis daquilo que elas enxergam como a máxima da 

masculinidade. Penetrador, possuidor, dominador. Qualquer que seja o indivíduo que fuja a 

                                                                                                                                                               
essa não é uma questão a que gostaria de me ater nesse momento.  

47 Costumes e traços comportamentais que se distinguem em um povo. Pode significar também o conjunto de 

características morais, sociais e afetivas que define o comportamento de uma pessoa, grupo, categoria ou cultura. 

Ver Métodos de Apresentação in Naven (BATESON, 2006). 
48 Jovem atraente com quem as travestis fazem sexo sem cobrar nada (KULICK, 2010, p. 46). 
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essa exigência do desejo das travestis de Kulick é tomado por “viado” (homossexual 

masculino), tanto quanto elas mesmas – pois se definem como sendo homossexuais 

masculinos legítimos. Não é para unicamente o exercício da sexualidade que as travestis de 

Kulick buscam esses homens. Nessa relação, o sexo e gênero dos homens em questão 

realizam o desejo das travestis e as colocam em exercício de seus próprios. 

Das questões que aproximam minha pesquisa à de Kulick, talvez seja a mais sensível 

e difícil de trabalhar. Minhas interlocutoras, assim como as de Kulick, negam o que seria a 

“potencialidade subjetiva” masculina de seu corpo dotado de pênis. As travestis rompem com 

o acordo social de masculinidade que deveriam performatizar socialmente e modificam o seu 

corpo sob o qual estão depositadas expectativas sociais por conta de sua genitália. Quando 

não apenas negam a sua “potencialidade subjetiva” e não correspondem à “expectativa 

subjetiva” depositadas, mas quando estas ressignificam o pênis, a ereção, o falo, a penetração, 

que até então seriam exclusivamente masculino, ou ainda, do homem, (o pênis, a ereção, a 

penetração), podemos dizer que a “violação” é dupla.  

 

A estrutura e o poder da cultura 

 

A partir de colocação de Simone de Beauvoir, sobre as questões de o “Segundo 

Sexo”, Laqueur (2001) seguiu por dentro da história da humanidade de modo a provar que 

tudo que diz respeito à construção do corpo erótico – e não só deste – de antemão já é 

generizado.  

Tanto Bourdieu (2010) quanto Laqueur (2001) salientam a questão política a respeito 

do sexo e do gênero. Construir uma lógica caracterizadora de homens e mulheres como sendo 

sexos distintos a partir de suas diferenças anatômicas e fisiológicas só se tornou algo 

absolutamente relevante quando adentrou o cenário político e auxiliou a configuração das 

estruturas de poder e dominação na sociedade. Assim, portanto, Laqueur indica que o sexo, 

tanto quanto o gênero, é algo situacional e a lógica que opera inclusive a distinção entre sexos 

só possui sentido quando dentro do campo da política e na lógica de disputa de poder e de 

dominação. O próprio sexo, o ser homem e ser mulher, quando evocado, carrega consigo 

máximas do gênero. Com isso, Laqueur retira do campo do dado material inquestionável a 

discussão sobre o sexo, e permite que se compreenda o quão agudo podem ser os efeitos 

daquilo que Bourdieu chamaria de estrutura estruturada-estruturante na construção de corpos 

durante a experiência erotizada, sexuada e generizada do corpo humano. 
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Construídos a partir de uma lógica fálica49, corpos masculinos e femininos se dão de 

forma a manter o esquema de dominação do masculino sobre o feminino. A travesti, por mais 

que ainda tenha seu corpo concebido dentro desse esquema de dominação aquiescencial, 

inclusive se tornando, então, vítima de violência simbólica pela forma como performatiza seu 

sexo e gênero, não está localizada em nenhum dos extremos do sistema binário. Sua 

existência só é possível através de sua corporificação que, por um lado, refina e apura os 

conceitos de masculino e feminino ao mesmo tempo em que os reinventa, deixando 

explicitada a estrutura de produção de corpos, do inconsciente para o consciente. A tomada de 

consciência de questões fundamentais do corpo, da própria estrutura que orienta a produção 

desses corpos, permite perceber o quanto daquilo que se supõe que seja da ordem do natural é 

construto biopsicossocial. Isto nos permite também problematizar e possibilitar um maior 

número de conformações e articulações de sexos, gêneros, sexualidades etc., validando 

leituras diversificadas dos corpos que os constituem e representam, reconhecendo em 

amplitude sua autenticidade, validade e possibilidade. 

 

Travesti que é travesti – linguagem, corpo e movimento e a flexibilidade das fronteiras 

de seus corpos 

 

Merleau-Ponty (1962) aponta o corpo como sendo a base da própria subjetividade 

humana. Se assim como para Butler (2003) dissermos que o gênero é uma política que exerce 

força de modelagem sobre a própria subjetividade; se assim como Le Breton (2012) e 

Merleau-Ponty (1962) assumirmos que a existência humana é algo corporal; se ainda 

tomarmos Bourdieu (2010) a respeito da realidade sexual, interpretativa e construída social e 

historicamente como aponta Laqueur (2001), o caminho que encontro para consolidar essa 

perspectiva é a de que qualquer dos fatores que compõem aqui que chamamos por identidade 

de gênero, identidade sexual, identidade social, etc. só se realiza quando corporalizado, 

quando em movimento, quando contextualizado e com o conjunto de normas adequadas para 

a interpretação desse cenário. 

 A travesti se significa através de sua percepção de si mesma e do mundo. A leitura 

sensível, ou seja, dada através da percepção, amplia a forma de se comunicar, pois permite 

diversas leituras do real. Dessa forma, o ser travesti implica na percepção do mundo como 

                                                   
49 Lógica baseada na função simbólica sublinhada pelo pênis. Termo original dos estudos de Sigmund Freud 

(1923) 



63 
 

sendo uma pessoa travesti e do ser percebido como pessoa travesti. O corpo da travesti se 

submete, também, á captura sensorial dos outros corpos que interagem com ele, e este 

constitui uma forma de comunicação.  

Letícia, Eduarda e Angélica têm seus corpos significados pelo próprio movimento 

que este realiza, gerando impressões. Toda a sua constituição física, está posicionada no 

espaço e no tempo e tem caráter simbólico e afetivo, assume forma tão variada quantos outros 

corpos feminilizados ou corpos masculinizados. Entretanto, a gnosiologia que lhes é 

característica transcende masculinidade e feminilidade, por mais que a estes sejam atribuídos 

e se apropriem de ambos.   

 

PARTE IV – Negociações: corpo e identidade 

 

Algo que me chamou bastante a atenção, não apenas como ponto na pesquisa, mas 

para além dela, foi uma relação que se demonstrou bastante profunda entre as conformações e 

elaborações corporais – para este caso, das minhas interlocutoras – e a afirmação de si e 

reconhecimento coletivo de pertencimento a um grupo específico. Um dos apontamentos 

teóricos que poderia destacar aqui seria o de Goffman (1985) para pensar uma antropologia 

do encontro, do “face a face” e dos rituais de interação nos quais a apresentação e fachada 

poderiam fornecer boa orientação para essa discussão.  

A partir da perspectiva do autor, é possível entender a apresentação como sendo a 

atividade de um indivíduo que passa no período contínuo de sua presença diante de outro 

indivíduo ou grupo de observadores influenciáveis e, fachada como sendo o equipamento 

expressivo de um indivíduo utilizado durante a sua representação/apresentação. Para ele a 

fachada possui dois elementos principais constitutivos, elementos que chama de fixos e de 

transitórios. Para Goffman (1985), os elementos fixos são aqueles que não podem ser 

alterados no momento da interação (sexo, cor, gênero, etnia, etc.), já os transitórios são 

aqueles que podem ser facilmente manipulados (expressões faciais, tom e volume da voz 

etc.). 

Através da metáfora do teatro, Goffman evidencia que cada encontro entre dois 

indivíduos é um encontro de interação. Existe uma relação de observação simultânea, com a 

intenção de compreender o conjunto de signos e símbolos do outro tanto para escolher 

adequadamente o “personagem” que desempenhará em sua atuação, quanto para antecipar 

qual possivelmente será o comportamento do outro. 
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O processo de produção de impressões é inferencial50, sempre no sentido de se fazer 

acreditar, fazer tomar por verdade, aquilo que está sendo visto. No caso das travestis, e 

poderia afirmar que não apenas no caso delas, algumas questões precisam ficar mais evidentes 

do que a perspectiva goffmaniana seria capaz de nos demonstrar.  

 

Identidade e papéis sociais 

 

Ainda pensando numa perspectiva interacionista a qual Goffman acompanha, 

observando o seu trabalho, é possível pensar a respeito de papéis sociais semiprontos. 

Partindo deste ponto de vista, alguns papéis sociais teriam um conjunto de atributos (se da 

fachada, podemos falar de atributos fixos e transitórios) pré-determinados e semipermanentes, 

dos quais não se pode escapar para que sua incorporação seja completa e para quem o 

“encarne” não tenha sua identidade questionada socialmente.  

Tomemos a “identidade homem”, por exemplo. Para todos os efeitos, se pensarmos o 

papel do homem na sociedade ocidental, veremos que este está predominantemente associado 

à força e à objetividade. Em contexto familiar, é a figura do provedor, mantendo 

financeiramente a casa. Da masculinidade que o homem precisa incorporar para que seja 

socialmente aceito e reconhecido como homem masculino, é necessário que se afastem a 

fragilidade, o choro, as emoções, os sentimentos de ternura, afabilidade. É necessário que ele 

responda de forma enfática a qualquer tentativa de violação da sua masculinidade. É 

importante que ele demonstre sempre uma sexualidade pronta para ser praticada e 

especificamente com pessoas que sejam tomadas como sendo mulheres do sexo feminino em 

seus termos biologizantes. 

Percebe-se aqui que, a princípio, não há negociação entre “indivíduo e sociedade” a 

respeito da identidade de homem. O conjunto de atributos está determinado socialmente. Há 

uma convenção de como se deve ser homem, e os limites para as manipulações desta 

identidade são absolutamente restritas. Não há escapatória para isto. Ou se alinha expectativa 

subjetiva à prática social, ou não será visto e reconhecido como sendo homem. Vale destacar 

também que esses papéis estão sempre sofrendo alguma variação como resultada da alteração 

proveniente das dinâmicas sociais, entretanto, nunca deixa de ter limites bem delineados. 

                                                   
50 Inferência: operação intelectual pela qual se afirma a verdade de uma preposição em decorrência de sua 

ligação com outras proposições reconhecidas como verdadeiras. Esse processo pode ser indutivo ou dedutivo. A 

conclusão é chamada idiomática 
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Outro ponto importante para se destacar, nesse caso, é a necessidade de também possuir 

alguns elementos biológicos que serviriam de base para a encenação desse papel. Desta 

forma, estariam todas as “identidades” vinculadas a papéis sociais estabelecidos 

anteriormente? Aqui encontramos uma encruzilhada bastante interessante.  

Esse tipo de abordagem não satisfaz por completo algo que se impõe como uma 

realidade para o desenvolvimento da identidade: a subjetividade. Esses papéis sociais estão 

certamente muito ligados à constituição das identidades sociais porque são compostos por 

signos e símbolos que fazem parte de uma rede de significação simbólica que é bastante 

comum a todos os que são constituídos como pessoas em um complexo cultural específico. 

Entretanto, esses símbolos são significados de uma maneira muito particular para cada pessoa. 

Essa interpretação é dependente, como já foi dito, do contexto, da época, da cultura, das 

interações sociais e da subjetividade. A forma como as pessoas se apropriam desses signos e 

símbolos e o arranjam na composição reforça a noção de que esses papéis sociais estão mais 

para tipos ideais do que uma realidade social total.  

O espaço social para a construção da identidade é, em parte, público – porque os 

elementos que as produzem são compartilhados – e em parte privado – porque se submete à 

escolha e à subjetividade de quem se apropria delas. Os sistemas que constroem como 

realidade social esse tipo de contradição devem ser competentes para abarcá-las e possuírem 

mecanismos para organizá-las. Objetivar esse tipo de construção seria basicamente dizer que a 

identidade é um construto que, uma vez construído, permanece fixo, imutável e definitivo. 

Desta forma, a perspectiva de Goffman (1975) aponta a identidade como sendo o momento 

alto de interiorização dos modelos culturais do grupo a que alguém pertence, mas não é isso 

que podemos ver na prática neste contexto etnográfico. 

 

Identidade subjetiva e identidade social – disputas e legitimidade  

  

 Um dos perigos mais comuns de se fazer uma abordagem unicamente a partir das 

definições de papéis sociais é a de observação de algumas variações apenas limitadas à 

encarnação de um ou mais papéis sociais pela mesma pessoa. Estaríamos então falando da 

constituição de várias identidades pela mesma pessoa?  

 Deve-se observar que essas relações são muito influenciadas por questões culturais, 

contudo não se sustentam única e exclusivamente por elas. As práticas sociais, como observa 

Mauss (2013) produzem significados. Não podemos reduzir algumas explicações apenas a 
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uma perspectiva exclusivamente cultural em detrimento das sociais ou, ao menos, sem levá-

las em consideração como algo tanto quanto central. Construções de identidade são práticas 

que são profundamente influenciadas pela cultura, mas se realizam como práticas sociais 

porque são mediadoras das relações sociais.  

 Como resultado de práticas sociais e culturais, o espaço onde a identidade se constitui 

é descentralizado da pessoa ao passo que também não é apenas definido pela cultura ou pelo 

complexo cultural que contextualiza essas dinâmicas. A identidade se apresentaria como um 

campo de poder porque se traduz como espaço de constante negociação entre aquilo que 

alguém acredita que é e faz significar, a partir da própria elaboração de si mesmo, e aquilo 

que a alteridade define. Essa autoidentidade pessoal se confronta com uma exo-identidade, 

determinada por outras pessoas, e a legitimação de qualquer uma das duas vai depender de 

diversos fatores subjetivos e/ou materiais como aponta Cuché (2002). O equilíbrio dessas 

forças é dinâmico por conta da sua situacionalidade e relacionalidade. Ora, dependendo dos 

fatores envolvidos, tenderá à autoidentidade, ora tenderá à exo-identidade. Quando a força da 

exo-identidade é maior, poderá ocorrer a formação daquilo que Cuché (2002) chama de 

“identidade negativa” que, por sua vez, seria a razão pela qual algumas identidades são 

vítimas de sanções sociais.  

 

Identidade e corporalidade 

  

  Nesta altura, já é possível observar como a identidade e a subjetividade possuem 

conexões profundas e constitutivas da pessoa. Se por um lado temos a submissão das 

estruturas e dos elementos que são compositores da identidade à subjetividade, não podemos 

perder o foco de que a base da subjetividade é o corpo (MERLEAU-PONTY, 1962; LE 

BRETON, 2012). O corpo é a base da experiência humana e também é veículo produtor de 

significados. Não apenas produtor, o mundo sensível também é capturado através da 

mobilidade e da construção do corpo na teia espaço-tempo-sociedade-cultura. Quando foi 

discutido, até o presente momento, a mobilização das travestis para construírem um corpo que 

atenda à subjetividade travesti que construíram, indicam-se dois movimentos igualmente 

importantes para a construção de uma identidade: (1) a construção do corpo como emissor de 

mensagens; (2) a construção do corpo como elemento de captura sensível do mundo.  

 Quando uma travesti diz que não quer ser reconhecida como uma mulher, ao passo que 

também diz que todas as suas experiências são vividas como sendo travesti, essa afirmação 
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ganha um significado bastante específico. A produção desse corpo está no sentido de evitar 

ambiguidades classificatórias – e reforça a identidade porque entra no campo da disputa pela 

legitimidade da sua existência – como também quer se criar um instrumento que produza a 

experiência da percepção do mundo mais adequada para a realidade particular de sua 

existência. Desconfio que essa não seja uma particularidade da travestilidade.  

De forma análoga, quando se pensa sobre a nossa relação com o nosso corpo e em 

como nos ajustamos (através de cirurgias plásticas, tatuagens, perfurações, musculação, 

engorda, emagrecimento, cortes e coloração do cabelo, remoção e implantação de pelos e 

cabelos etc.) exclusivamente para produzir impressões, nos reafirmarmos como sendo o que 

quer seja para o olhar do outro, veremos que esse processo é menos peculiar do que parece, 

como no caso dos bodybuilders. Uma das questões que reforçam essa minha percepção, é o 

caso dos bodybuilders. A construção do seu corpo não se dissocia de maneira alguma da 

intenção de constituir uma identidade bodybuilder porque é no corpo que se processa e se 

ancoram as bases da subjetividade. Parte da consolidação desta identidade passa pelo 

reconhecimento como sendo uma pessoa bodybuilder tanto por seus pares (com quem 

disputam a legitimidade da identidade) quanto por olhares externos. 

Estamos permanentemente num processo de reafirmação de nossa identidade e num 

constante processo de negociação pela legitimidade da mesma. Principalmente quando, no 

senso comum, uma categoria identitária, como a de homem e mulher, por exemplo, está se 

relacionando constantemente com o ideal coletivo do que é ser homem e ser mulher. Até onde 

posso ir com meu corpo e com a minha performance sem deixar de ser encarado socialmente 

como homem ou como mulher? Quais as negociações que estão imbricadas no processo de ser 

reconhecido como homem e gay, sem que sejam características que se anulam? Quais são os 

esquemas envolvidos na construção de uma identidade lésbica, e, portanto de um corpo 

lésbico, sem que se perca a identidade de mulher envolvida? Para enriquecermos estas 

problemáticas, proponho que sejamos capazes de superar o modelo de papéis sociais e 

expectativas sociais e passarmos observar a identidade como uma composição da qual não 

escapa nenhuma das formas que usamos para nos mover, relacionar, capturar, reconhecer e 

modificar o espaço em que estamos inseridos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se por um lado há um grande avanço do conservadorismo no Brasil, traduzido pelo 

apagamento da diferença e homogeneização das identidades a partir de um referencial 

proscrito e que não atende à realidade constitutiva da sociedade brasileira, por outro, a partir 

da resistência que só é possível através da realização da vida, há constante movimento para 

construção de um espaço social em que as diferenças e similaridades coexistam.  

Acredito que tenha sido possível compreender, através do relato que se seguiu, a 

indissociabilidade entre corpo, gênero, subjetividade e identidade. Para além apenas do caso 

da travestilidade aqui abordado, o intuito das generalidades presentes neste trabalho servem 

para nos mostrar os processos mais amplos e estruturais das elaborações corporais que são 

fenômenos sociais, atravessando o tecido social respeitando os limites da análise comparada, 

mas sem temor na proposição de uma análise mais geral e estrutural da sociedade. 

Ao contrário do que possa parecer, Letícia, Eduarda e Angélica não estão unicamente 

buscando uma liberdade individual para se definirem como desejam de forma individual.  A 

identidade, como bem vimos, é um espaço de disputa entre diversos atores e grupos sociais. A 

classificação resultado disso não está apenas para o indivíduo, mas também para o grupo ao 

qual ele pertence. A postura é um exemplo muito forte disso. Quando minhas interlocutoras 

negociam a postura como elemento constitutivo da sua identidade, demarcam um território 

existencial e de reconhecimento entre seus próprios pares e demais pessoas.  

É necessário incluir na rede de significação simbólica e história em que se vive e 

constrói, o evento que muda os esquemas de valoração dos demais signos que a compõem. As 

diferenciações nos localizam socialmente, nos agrupam e nos colocam como agentes de 

disputa pela legitimidade do ser. E isso, apesar de observado neste contexto específico, pode 

ultrapassar – e é possível que ultrapasse – questões do gênero, do sexo e da sexualidade, 

extrapolando para outras dimensões da vida humana, tanto quanto individuais e coletivas. 
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