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assassinatos. Em 2012, 338 assassinatos. Em 2011, 266 assassinatos. Em média, não se passam 

dois dias sem que uma pessoa LGBT seja morta em nosso país. Esta dissertação é dedicada, 

portanto, a todas as vítimas da violência extrema que nossa sociedade e cultura dirigem 

àquelas e àqueles que não se adequam às normas de gênero e sexualidade. 

Também dedico esta dissertação a todas as pessoas que algum dia foram 

discriminadas por sua orientação sexual e/ou identidade de gênero. 
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RESUMO 

Na perspectiva de contribuir para reflexões e práticas sociais sobre as políticas de visibilidade 

midiática e a cidadania das pessoas transgêneras, a presente dissertação articula os estudos de 

gênero e sexualidade, comunicação, mídia e consumo.  O objetivo principal é analisar as 

visibilidades midiáticas das pessoas transgêneras no contexto da sociedade de consumo 

contemporânea, a partir de um estudo de caso das vivências de Laerte Coutinho, cartunista e 

ativista de renome nacional. O aporte teórico se pauta em autoras e autores da teoria queer, dos 

estudos culturais, das teorias da mídia e do consumo. A metodologia da pesquisa, de caráter 

qualitativo, está fundamentada na análise de um corpus formado por oito materiais midiáticos, 

além de uma entrevista realizada com Laerte e de uma observação de sua página pessoal no site 

de rede social Facebook. Os resultados da análise apontam para a manutenção de 

enquadramentos estereotipados ou mesmo preconceituosos no que concerne às visibilidades da 

transgeneridade de Laerte, principalmente nas mídias tradicionais. Em relação às mídias contra-

hegemônicas ou alternativas e aos espaços das redes sociais, especialmente o perfil do cartunista 

no Facebook, esses enquadramentos são mais favoráveis a uma política de visibilidade da 

transgeneridade. O percurso da análise aponta, por fim, às dificuldades e limites de constituição 

de políticas de visibilidade midiática da transgeneridade que promovam um efetivo 

deslocamento dos binarismos de gênero em nossa sociedade e cultura. 

 

Palavras-chave: transgeneridade; mídia; consumo; políticas de visibilidade. 



 

 

 

ABSTRACT 

With the prospect of contributing towards reflections and social practices regarding the politics 

of media visibility and citizenship for transgendered people, this dissertation articulates studies 

in the areas of gender and sexuality, communication, media, and consumption. The main 

objective is to analyze the media visibility of transgendered people in the context of a 

contemporary consumption society, starting from a case study of the experiences of Laerte 

Coutinho, cartoonist and nationally renowned activist. The theoretical framework is guided by 

authors from queer studies, cultural studies, and media and consumption theory. The research 

methodology, of a qualitative nature, is based on the analysis of a corpus made up of eight items 

from the media, in addition to an interview carried out with Laerte and an observation of her 

personal page on the social media network, Facebook. The results of the analysis point to the 

maintenance of stereotyped, or even prejudiced, frames as related to the visibility of Laerte’s 

transgenderedness, particularly in traditional mass media. In relation to counter-hegemonic or 

alternative media and social networking spaces, especially on the cartoonist’s Facebook profile 

page, these frames are more favorable towards the policies of visibility for transgenderedness. 

Finally, the path of the analysis points out difficulties and limits in constituting the politics of 

media visibility for transgenderedness that promote an effective shift away from a gender binary 

in our society and culture.  

 

Key words: transgenderedness; media; consumption; politics of visibility. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As paixões (no sentido de um fascínio por, entusiasmo por ou sensibilidade a) 

desempenham um importante papel no fazer científico (PRIGOGINE, 2001). Mas como isso é 

possível? Não são a razão, a lógica e a objetividade que estabelecem aquilo capaz de ser 

considerado ciência? Para Prigogine (Ibidem, p. 85), a ciência é justamente uma “expressão da 

cultura”, ou seja, possui um âmago social que cria a interdependência entre sua existência e o 

sujeito1, enquanto ser biológico e pensante. Definir seus contornos como uma instância sem 

paridade com a condição humana é inexequível, o que leva à constatação de que seu próprio 

significado vai se alterar em relação a espaços-tempos determinados. 

Logo, as paixões conduzem não ao fim apocalíptico da ciência, mas à criatividade, que 

a impulsiona e a faz evoluir. Se elas não existissem, a ciência estaria fadada a uma estagnação, 

pois “os novos paradigmas somente emergem quando as contradições aparecem e forçam [as 

cientistas e] os cientistas a rever suas hipóteses (...)” (PRIGOGINE, 2001, p. 88). Trata-se 

exatamente do momento no qual brechas se abrem e possibilitam que as paixões reinventem a 

ciência. Assim, ela permanece como uma criação humana para entender o enredamento dos 

fenômenos, naturais ou sociais, que nos cercam.  

Indiscutivelmente, não se trata de algo simplista, pois a ciência está inserida em 

contextos socioculturais, econômicos e políticos que prescrevem sua legitimidade e 

hierarquização, o que significa que as relações de poder se imiscuem no mais profundo do fazer 

científico (FOUCAULT, 1988). Contudo, cabe ter em mente a apreensão da ciência como 

volátil e intercambiável, não sendo fértil a qualquer campo do conhecimento uma elaboração 

única de seu significado. Apenas então podemos ver refletidas em suas atividades o humano e, 

evidentemente, suas paixões. Isso nos recorda que nenhum conhecimento é independente da 

pesquisadora ou do pesquisador, e, portanto, de um elo subjetivo.  

Na verdade, levar em conta tal concepção, no que diz respeito à problemática do 

estudo, contribui para que as experiências de vida da pesquisadora ou do pesquisador operem 

como contraponto na indagação, escuta e enunciação não meramente de si mesmo, mas também 

                                                 

1 Apesar de “sujeito” se encontrar gramaticalmente no gênero masculino, seu emprego no decorrer desta 

dissertação ocorre em um sentido genérico, conceitual. O termo explicita as relações dialéticas pelas quais cada 

um de nós passa ao se sujeitar à história e às condições socioculturais preexistentes. 
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do objeto que se arquiteta de forma ativa no processo de investigação (CORNEJO; CRUZ; 

REYES, 2012). É nesse sentido, portanto, que a trajetória de construção desta pesquisa se 

relaciona intimamente às minhas vivências e ao meu lugar de fala.  

 

Das experiências minhas às experiências outras 

Eu tinha 6 anos de idade a primeira vez que fui chamado de “gay”. Nem sequer 

conhecia o significado de tal palavra, apesar de perceber que fora utilizada pela outra criança 

que a proferiu, uma garota não muito mais velha, em um sentido totalmente pejorativo. 

Aprendia na própria pele que “gay” era algo negativo, algo a ser evitado. E talvez por já sentir 

essa repulsa ou abjeção com que era tratado, não fiz outra coisa a não ser chorar...  

Naquele momento, o que estava sendo colocado em jogo não era propriamente minha 

sexualidade (por mais que se intente à sexualização da infância de uma criança); era a 

capacidade de desempenhar “corretamente” papéis sociais pautados nas normas de gênero. Eu 

não era “gay” porque me relacionava afetiva ou sexualmente com uma pessoa do mesmo sexo, 

mas, sim, por não me adequar às normatizações do gênero, àquilo que se espera de um menino, 

de um homem.  

Eu era feminino demais. Eu era delicado demais. Eu era carinhoso demais. Eu era 

caprichoso demais. Eu gostava de desenhar e de pintar. Eu era péssimo jogando futebol, esporte 

que não me agradava. Já as bonecas de minha irmã, maquiagem e sapatos de salto alto me 

encantavam de verdade. Também não tinha problema algum com a cor rosa. Era franzino. Não 

tinha voz grave. Mexia muito os quadris ao andar. Não gostava de brigar. Enfim, já demonstrava 

ser um desviante no que concerne a um conjunto de normas e padrões que tolhem toda e 

qualquer expressão de gênero que não corresponda a uma ordem binária, calcada na biologia 

dos corpos. 

Se havia nascido com um pênis entre as pernas, teria de ser exclusivamente um 

menino, um homem, e desempenhar de maneira satisfatória os códigos previamente definidos 

à masculinidade. Não estava colocada, em nenhum momento, outra possibilidade socialmente 

anuída, ou ao menos uma liberdade de escolha para me expressar fora de uma delimitação 

generificada, sem que minha integridade moral e física fosse ameaçada. Não é difícil supor que 

toda minha vida, da infância aos dias atuais, tem sido permeada por violências múltiplas, 

provenientes de uma sociedade e cultura que discriminam aquelas e aqueles que evadem de 
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algum modo os limites de uma legibilidade fundamentada na dicotomia do gênero 

(feminilidade-masculinidade) e na heterossexualidade. Como exemplo dessas violências, aos 9 

anos tive o nariz fraturado por um garoto na saída da escola, que me surrou por eu ser “gay”.  

Por falar em escola, esse era um ambiente propício para minhas inconformidades ao 

gênero masculino servirem de adubo aos preconceitos cultivados desde muito cedo. Agressões 

verbais e físicas se tornaram corriqueiras, tanto por parte de outras e outros estudantes como de 

professoras, professores, funcionárias e funcionários. Havia, de fato, um rígido sistema 

repreensão, que visava suprimir meus trejeitos e minhas qualidades femininas, que deviam ser 

suplantados por características masculinizadas. A mais significativa delas era a violência. Eu 

deveria ser forte, não me deixar intimidar por ninguém, nunca chorar. Mas como suprimir algo 

que está arraigado ao seu corpo, à sua subjetivação, às suas identidades e identificações? Negar-

se para poder existir? 

Desse modo, fica claro que realmente seria custoso desassociar de minha história as 

questões de gênero e sexualidade. Elas fazem parte de minhas vivências cotidianas e, enquanto 

tal, permeiam fortemente minha atuação como pesquisador. De fato, elas me conduziram, e 

ainda me conduzem, ao aguçamento de um olhar epistemológico voltado a esse tópico. Trata-

se de um olhar ativo, que ao mesmo tempo em que observa se transforma. E essas 

transformações integraram o percurso de construção da problemática e do objeto de estudo da 

presente pesquisa. 

Inicialmente, ela visava ao estudo dos discursos homofóbicos no ciberespaço, tendo 

como eixo de análise as redes digitais. Contudo, a partir de recortes teóricos e metodológicos, 

foi-se tornando mais evidente que a problemática da pesquisa não se deteria propriamente na 

homofobia, mas, sim, nos aspectos referentes ao gênero. A partir da leitura de autoras e autores 

da teoria queer,2 pude refletir sobre o quanto a homofobia – que continuo a experienciar – está 

interseccionada às categorizações e normatizações do gênero.  

                                                 

2 Tendo suas remotas origens no movimento de contracultura da década de 1960, a teoria queer se adensa enquanto 

um campo de estudo em meados de 1980, nos Estados Unidos (MISKOLCI, 2013). Uma de suas formulações 

cruciais é o deslocamento dos discursos acerca dos padrões e das normas que recaem tanto sobre as sexualidades 

quanto sobre as identidades de gênero. Queer, então, representa uma “diferença que não quer ser assimilada ou 

tolerada e, portanto, sua forma de ação é muito mais transgressiva e perturbadora” (LOURO, 2001, p. 546), e se 

empenha em “tornar visíveis as injustiças e violências implicadas na disseminação e na demanda do cumprimento 

das normas e das conversões culturais, violências e injustiças envolvidas tanto na criação das ‘normas’ quanto dos 

‘anormais’” (MISKOLCI, 2013, p. 26). 
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Uma vez no interior dos estudos de gênero e sexualidade, pude delimitar uma nova 

perspectiva de análise, passando a ponderar sobre o gênero a partir das vivências das pessoas 

transgêneras, ou seja, voltei-me à transgeneridade como tema central da pesquisa. Aqui a 

compreendemos como um continuum transicional entre as categorias de gênero, social e 

culturalmente estabelecidas, que circunscrevem o “ser” mulher ou homem, o feminino e o 

masculino. Nas palavras de Judith Butler (2006, p. 60, tradução nossa), uma das principais 

filósofas contemporâneas a se dedicar ao assunto, “a transgeneridade não é exatamente um 

terceiro gênero, mas um modo de passagem entre os gêneros, um interstício e uma figura 

transicional do gênero que não é redutível à instância normativa sobre um ou outro [gênero]”.  

Mas, como exemplifiquei, essas transgressões não passam incólumes pelas 

normatizações. Ao vivenciá-las de maneira mais acentuada, as pessoas transgêneras acabam 

sendo impelidas a um locus de precariedade (BUTLER, 2011), o que as deixa suscetíveis a 

violências, simbólicas e físicas, que lhes privam de direitos, cidadania e visibilidade. Sua 

existência demanda, portanto, encadeamentos políticos, em seu sentido mais amplo. Isso 

significa que as pessoas transgêneras devem enfrentar continuamente as normas regulatórias do 

gênero, e também da sexualidade, ainda pautadas em marcos binários. Este tensionamento 

acaba por reverberar nas esferas institucionais, como a judiciária, a escolar, a médica, a familiar, 

a política e a midiática. 

Em uma aproximação de tais aspectos da transgeneridade, atentando-me, sobretudo, à 

invisibilidade radical a que geralmente se associam, comecei a conjecturar os modos pelos quais 

se processam as demandas por visibilidade das pessoas transgêneras, seja individual ou 

coletivamente. Vale salientar que toda essa transição entre um estudo sobre a homofobia no 

ciberespaço e outro acerca das visibilidades midiáticas das pessoas transgêneras esteve sempre 

entremeada pela empiria. Assim sendo, voltando-me ao contexto brasileiro, observei na 

trajetória de vida de Laerte Coutinho um conjunto de experiências no que concerne às 

dimensões do gênero, da transgeneridade, das mídias e das políticas de visibilidade, que 

poderiam embasar o estudo empírico desta pesquisa. 

Com uma longa carreira como cartunista, quadrinista e roteirista, Laerte Coutinho, 

nascidx em 1951, trabalhou em diversos veículos de comunicação, como revistas, jornais e 

televisão. O tamanho da coisa, seu primeiro livro, foi lançado em 1985, e desde então publica 

frequentemente coletâneas com seus quadrinhos. No ano de 2010, Laerte se assumiu 



15 

 

 

publicamente como crossdresser3 em uma entrevista à revista Bravo!, e, posteriormente, como 

pessoa transgênera. Nesse ínterim, começou a figurar como um ícone à comunidade LGBT4 

brasileira, tanto devido ao fato de se reconhecer como pessoa transgênera quanto por ser 

ativista, comprometendo-se com suas causas. 

As experiências de Laerte se inserem, portanto, em um âmbito no qual as visibilidades 

das pessoas transgêneras têm de ser constantemente acionadas para a promoção de políticas da 

diferença. Dito de outro modo, a visibilidade se torna extremamente necessária à sua existência: 

ser visível aos olhos do Outro significa legitimar um espaço de luta a favor de modos de vida 

não normativos. Como Fiske (1987) sustenta, esses embates nunca cessam, pois se 

correlacionam às construções de sentido e fazem parte da disputa pelo poder, não estritamente 

para controlá-lo, mas para que haja uma contra-hegemonia, uma resistência. Para melhor 

compreender essas questões, fazem-se necessárias algumas ponderações teóricas e 

epistemológicas antes de nos voltarmos às características específicas deste estudo.  

 

Macrocontextos da pesquisa 

Ao falar em transgeneridade, a questão central resta sendo: haveria um gênero anterior 

à cultura? Em outras palavras: haveria uma “essência” do gênero? Para Butler (2008), a resposta 

é um simples não. O gênero congrega uma história social na qual a cultura possui um papel 

indispensável. Trata-se da “representação de cada indivíduo em termos de uma relação social 

preexistente (...)” (DE LAURETIS, 1994, p. 211), de onde emergem as concepções culturais 

do feminino e do masculino como “duas categorias complementares, mas que se excluem 

mutuamente” (Idem). Porém, haja vista que o gênero está envolto por práticas discursivas, o 

que o associa automaticamente à linguagem e à comunicação humana, não devemos concebê-

lo como uma inserção passiva em determinado corpo.  

Comumente, o gênero é tomado como um sinônimo de diferença sexual, assentando-

se em uma matriz binária que o secciona entre o feminino e o masculino. Tal divisão consiste 

em uma correspondência direta à biologia. Nessa vertente, é a materialidade dos corpos, e mais 

                                                 

3 Pessoa que “pode ser definida como alguém que eventualmente usa ou se produz com roupas e acessórios tidos 

como do ‘sexo oposto’ ao ‘seu sexo biológico’” (VENCATO, 2008, p. 2). 

4 A sigla designa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Pode apresentar variações, tais como LGBTIQ, 

na qual as duas últimas letras se referem às pessoas intersexo e queers. 
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precisamente a anatomia dos órgãos genitais, que vai determinar o gênero. A unidade 

decorrente das junções do sexo biológico ao gênero faz com que ambas as categorias adquiram 

um status naturalizado e naturalizante. O corpo é reduzido ao molde a partir do qual os sexos e 

os gêneros são extraídos, concomitantemente: a imagética culturalmente estabelecida de uma 

vagina se converte no signo de “mulher” e “feminilidade”; e a imagética culturalmente 

estabelecida de um pênis se converte no signo de “homem” e “masculinidade”. 

Essas oposições são reforçadas pela hegemonia da heterossexualidade enquanto 

orientação sexual “normal” ou “padrão”, que Adrienne Rich (2010) irá nomear de 

heterossexualidade compulsória. Assim, a heterossexualidade acaba sendo fundamental à 

manutenção de uma homogeneidade de corpos, identidades e desejos, como se houvesse a 

priori uma coerência absoluta entre eles. Com base em uma heterossexualidade “original”, 

mulher-feminilidade se posiciona oposta e complementarmente a homem-masculinidade. Nas 

palavras de Preciado (2013, p. 17, tradução nossa), “o sistema heterossexual é um aparato social 

de produção de feminilidade e masculinidade que opera por divisão e fragmentação do corpo 

(...)”, produzindo assimetrias e hierarquias. 

As normatizações referentes a uma heterossexualidade “original” ou “primária” se 

modificam, por conseguinte, em marcas da diferença sexual e de gênero, que legitimam alguns 

poucos tipos de corpos, identidades e desejos em detrimento de uma miríade de vivências que 

delas escapam, direta ou indiretamente. Para Monique Wittig (1992), somente teremos um 

verdadeiro humanismo da pessoa com a derrubada da heterossexualidade compulsória, 

justamente por seu poder hegemônico que se imiscui no mais profundo das relações sociais, 

subjugando aquilo que considera desviante. Porém, como estamos longe dessa queda, resta um 

trabalho incessante de reflexão e questionamento no tocante a tais princípios tão elementares, 

mas extremamente potentes, que regulam nossas vidas.  

Quando os sexos e os gêneros se alocam em esferas binárias, adversas e incompatíveis, 

as nuances que permanecem entre elas são descreditadas. Esses matizes de subjetividade 

compõem a transgeneridade enquanto um fluxo contínuo entre as categorias fixas de mulher e 

homem, feminino e masculino. O termo em si engloba uma vasta pluralidade de grupos sociais 

e identidades, mas, de maneira ampla, diz respeito a pessoas que se identificam com um gênero 

diferente daquele que lhe foi designado ao nascer, podendo ou não ter realizado tratamentos 

hormonais, intervenções cirúrgicas, operações de redesignação sexual, entre outros 

procedimentos estéticos e/ou médicos. Assim, a transgeneridade evade os traçados limítrofes 
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do gênero, e também do sexo, reconfigurando suas fronteiras e ressignificando suas 

experiências. 

De acordo com Preciado (2008), são os ideais biopolíticos da feminilidade e da 

masculinidade que se impõem como essências transcendentais, suscitando estéticas do gênero, 

códigos normativos de reconhecimento e convicções psicológicas que colocam ao sujeito a 

premência de se afirmar enquanto mulher ou homem, feminino ou masculino, homossexual ou 

heterossexual. O grande problema da subversão a tais normas é a própria precarização das 

vivências transgêneras. Como consequência mais grave, as pessoas transgêneras sofrem com a 

patologização de suas subjetividades, com constantes violências de gênero e com práticas 

coercitivas de “correção” (BUTLER, 2006). Ademais, há ainda um modelo de invisibilização 

radical e de uma não representatividade que dificulta ou mesmo priva as pessoas transgêneras 

de um acesso à cidadania, dispondo-as em lugares de fala silenciados (PRECIADO, 2008). 

Em uma sociedade heteronormativa, “ordem sexual do presente, fundada no modelo 

heterossexual, familiar e reprodutivo” (MISKOLCI, 2013, p. 46), sustentada por um 

heterossexismo que presume que todas e todos sejam ou devam ser heterossexuais, as lutas por 

reconhecimento das pessoas transgêneras não são somente imprescindíveis, mas, sim, uma das 

únicas armas que têm para conseguir melhorar a precariedade de suas vidas (BUTLER, 2008). 

Geralmente situadas em um estado menos-que-humano, já que os termos que conferem essa 

característica a alguns indivíduos são os mesmos que lhe negam a outros (BUTLER, 2006), 

seus corpos deixam de importar e sua inserção nas relações sociais deriva extremamente 

debilitada. 

Tendo isso em mente, a necessidade de um posicionamento político acerca das 

visibilidades por parte das pessoas transgêneras é inquestionável, isso porque as visibilidades 

se vinculam à esfera pública, da qual dependem para que sejam legitimadas e reconhecidas 

socialmente (ARENDT, 2007). Nesse plano, as visibilidades estão fortemente perpassadas 

pelas mídias e os avanços tecnológicos que as acompanham, haja vista sua centralidade nas 

múltiplas mediações da vida cotidiana (SILVERSTONE, 2005). Consumindo, produzindo e 

veiculando significados, a mídia é indissociável de qualquer reflexão que se faça a respeito da 

contemporaneidade e dos modos pelos quais nela nos comunicamos. 

Não podemos nos esquecer, contudo, de que as mídias estão englobadas em âmbitos 

institucionais cujo funcionamento opera sobre determinados princípios, sejam eles ideológicos, 
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econômicos, políticos, etc. Desse modo, as mídias gerem as visibilidades em seus domínios, 

isto é, visibilizam algo ou alguém de certo modo, com certos objetivos e por certo tempo. Além 

disso, deve ficar explícito que toda forma de visibilidade é também uma forma de invisibilidade, 

pois o que se torna visível passa impreterivelmente por seleções, recortes e enquadramentos, 

que tornam infactível uma correspondência integral com a realidade.  

Por mais que as tecnologias da informação e da comunicação (TICs), sobretudo a 

internet, estejam reconformando os cenários midiáticos, a conceder espaços alternativos ou 

contra-hegemônicos nos quais as comunicabilidades podem se portar horizontal e/ou 

reticularmente, ainda assim “as dinâmicas de visibilização incessante configuram verdadeiras 

arenas de disputa pela conquista de atestados de existência midiáticos” (ROCHA; CASTRO, 

2009, p. 52). As visibilidades se vinculam, portanto, a estruturas socioculturais compartilhadas, 

que outorgam a determinadas imagens características componentes de esquemas de produção e 

consumo providos de relevância social; consumo esse que se refere à capacidade de conferir 

sentido às sociabilidades. Então, especificamente a produção e o consumo das visibilidades das 

pessoas transgêneras são um fator relevante para a análise dos fluxos comunicativos e seus 

desdobramentos sobre a cidadania e as políticas da diferença. 

Ao atentarmos aos modos como essas imagens e visibilidades são produzidas e 

consumidas na sociedade de consumo, colocamo-nos em uma posição crítica em relação às 

armadilhas da visibilidade. Para Hall (2013), trata-se dos riscos impelidos às culturas e às 

identidades pelas dinâmicas da visibilidade que podem trazer consigo formas de 

representatividade condensadas e estáticas. O referido autor assevera a ineficácia das 

conjecturas que sustentam que somente a visibilidade pública da diferença proporcione a 

extinção das desigualdades e relutâncias a ela. Logo, fica evidente que o problema das 

desigualdades não pode ser reduzido à comunicação mediada, visto que outros espaços e 

instituições, como a escola, a família, a medicina, o Estado, a Igreja, etc., também demonstram 

um rechaço no que concerne às diferenças, e, por isso, acarretam a necessidade de lutas por 

políticas relacionadas às demandas das minorias 5.  

Por vezes, esse processo acomete as visibilidades midiáticas das pessoas transgêneras 

ao tentar moldá-las em padrões heteronormativos, gerando, pois, visibilidades estereotipadas. 

                                                 

5 As minorias não se caracterizam com base em parâmetros numéricos. Elas se referem a situações de subordinação 

social, falta de representatividade e perda ou negação de direitos. As mulheres, por exemplo, apesar de 

corresponderem a mais de 50% da população mundial, podem ser consideradas um grupo social minoritário.  
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Particularmente em relação às instituições mencionadas acima, a exemplo da mídia, elas 

exercem poderes que atuam sobre os corpos. Michel Foucault designará esse controle de 

biopoder, uma vez que “o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente 

pela consciência ou ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no 

somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma 

realidade biopolítica” (FOUCAULT, 1979, p. 80).  Com a exigência de normalidade e de uma 

ortopedia específica dos gêneros, processada pelo biopoder, tais instituições comporão moldes 

imagéticos, de visualidades e do próprio gênero. 

 

Epistemologias das vozes 

Nessa perspectiva, não poderíamos deixar de abordar um dos conceitos 

epistemológicos primordiais aos estudos da transgeneridade: a voz. A transgeneridade, 

enquanto uma transgressão às dicotomias que regimentam as normas de gênero, torna-se 

extremamente suscetível a violências que vão desde uma invisibilização até a perda de uma 

inteligibilidade humana. Entre as consequências da quebra do binarismo de gênero, as pessoas 

transgêneras também têm as suas vozes silenciadas. Não apenas os lugares de fala são minados, 

mas igualmente a capacidade de se fazer ouvir. Isso nos leva diretamente às reflexões de Gayatri 

Chakravorty Spivak, cujo célebre questionamento se inscreve no âmago dessa conjuntura: pode 

o subalterno falar? 

Alocando a transgeneridade e as vivências das pessoas transgêneras em um patamar 

de subalternidade, não quero ratificar qualquer tipo de inferioridade. Ao invés disso, busco 

evidenciar a precariedade que fundamenta, em algum grau, suas existências. A própria Spivak 

aborda a subalternidade em um contexto particular: o do sistema colonial na Índia. Mas o 

importante a ser notado é que, para a autora, que estende a concepção de subalterno proposta 

anteriormente por Antonio Gramsci, a subalternidade diz respeito às minorias formadas por 

meio de exclusões sistemáticas, de uma falta de representação política e legal e de uma 

impossibilidade de o sujeito subalterno se firmar plenamente enquanto integrante dos estratos 

sociais mais elevados (SPIVAK, 2010).  

Uma das preocupações principais de Spivak é, portanto, estabelecer um afrontamento 

aos discursos hegemônicos que produzem esses sujeitos subalternos e a própria subalternidade. 

Sua crítica, de cunho marxista e pós-estruturalista, mergulha nesse sujeito, que não pode nem 
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deve ser tomado como unívoco, para compreender como os silenciamentos, a perda de 

cidadania e as ressignificações sobre suas vivências serão efetuados. Ela se reflete mesmo em 

nossos envolvimentos enquanto leitores(as) e produtores(as) de saber. Isso porque a ou o 

intelectual não deve se considerar capaz de falar em nome de um Outro, de assumir um status 

de porta-voz dos sujeitos subalternos. Caso nos posicionemos dessa maneira, estaremos tão 

somente replicando as estruturas opressivas do poder, alocando mais uma vez o sujeito 

subalterno em paragens onde o império do silêncio degenera suas vozes. De fato, “Spivak 

desvela o lugar incômodo e a cumplicidade [da e] do intelectual que julga poder falar pelo outro 

e, por meio dele, construir um discurso de resistência” (ALMEIDA, 2010, p. 12). 

Encontramo-nos face a face com os perigos de se tomar o Outro (subalterno) como um 

objeto de estudo essencialmente passivo, do qual extraímos conhecimentos. Desse modo, por 

mais positivas que possam ser as intenções, o que ocorre é mais um emudecer de sua voz. 

Estaríamos falando por ele. Contudo, falar por exclui uma possibilidade de agenciamento e de 

autorrepresentação por parte do sujeito. Onde resta a voz do subalterno se a todo o momento se 

busca falar sobre ele, falando por ele?    

De modo geral, Spivak está abordando a dialogia das comunicabilidades. É o caráter 

dialógico da comunicação que está enfraquecido nas falas dos sujeitos subalternos. Se não posso 

falar e se não sou ouvido, como me comunico? Posso me constituir enquanto sujeito, então? 

Não havendo um espaço dialógico, ou caso ele seja instável, são as próprias interações sociais 

que correm o risco de ruir. Assim, para esse sujeito subalterno, como se fazer ouvir se as formas 

de agenciamento lhe são frequentemente privadas?  

De acordo com Spivak (2010), as vozes e falas dos sujeitos subalternos sempre são 

intermediadas pelas vozes e falas de outrem. Esse Outro, que fala por, fixa-se em uma posição 

de poder reclamar algo em nome de um alguém. Assim sendo: 

Segundo Spivak, a tarefa do intelectual pós-colonial deve ser a de criar 

espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa falar, para que, quando 

ele ou ela o faça, possa ser ouvido(a). (...) Não se pode falar pelo subalterno, 

mas pode-se trabalhar “contra” a subalternidade, criando espaços nos quais o 

subalterno possa se articular e, como consequência, possa também ser ouvido 

(ALMEIDA, 2010, p. 14). 

É nesse sentido que procuro lidar com a temática da transgeneridade. Enquanto 

pesquisador considerado cisgênero6, não tenho a intenção de me posicionar de modo a falar por 

                                                 

6 Termo utilizado para se referir a pessoas que se identificam com o gênero que lhe foi designado ao nascer.  
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esses sujeitos e tampouco de representá-los, por mais que minhas vivências também estejam 

permeadas por violências de gênero e discriminações de ordem sexual. A minha posição se 

estabelece como uma voz a ensejar a proliferação de outras. Não quero dizer com isso que o 

fazer científico a que me proponho tenha um cunho benevolente. Ao contrário, o que busco é 

abrir caminho por entre discursos hegemônicos de produção de conhecimento e permitir, a 

partir de então, uma veiculação de vozes múltiplas, de vozes condenadas sucessivamente ao 

silêncio, inclusive na academia. 

Desse modo, o trabalho que desenvolvo não pretende ser uma égide de verdades sobre 

as vivências das pessoas transgêneras. O que proponho é uma dentre inúmeras leituras, que, por 

conseguinte, permanece aberta para revisões, rearticulações e aprofundamentos provenientes 

até mesmo do campo de estudo. É por isso que qualquer pesquisa sobre a transgeneridade é 

extremamente intrincada. Estando nós, pesquisadoras e pesquisadores, em um lugar de fala 

consolidado, legitimado e que representa estruturas de poder, o exercício de falar sobre e falar 

com deve ser constante, de modo a evitar as armadilhas do falar por, de usurpar a fala de pessoas 

que já convivem cotidianamente com invisibilizações, emudecimentos e precariedades. Essas 

vidas silentes precisam ser compreendidas como uma subalternidade coletivamente imposta, e, 

por isso, capaz de ser alterada nas práticas sociais. 

Como defende Spivak (2010), não se pode falar pelos sujeitos subalternos, mas se pode 

lutar contra a subalternidade.  

 

Algumas reflexões sobre a linguagem 

Anteriormente, quando fiz referência a Laerte, empreguei as palavras “nascidx” e 

“elx”. Apesar de sua compreensão ser facultada pelas raízes “nascid” e “el”, o “x” no final de 

cada vocábulo pode causar um estranhamento. Seu uso é deliberado, convertendo-se em uma 

tentativa de suprimir determinantes de gênero na língua portuguesa quando me dirigir a Laerte. 

Essa decisão reside no fato de não classificá-lx tendo como base moldes normatizados no 

desígnio do gênero, nem à feminilidade nem à masculinidade, também buscando conceder um 

espaço dialógico para que a leitora ou o leitor preencha esse significado em aberto de acordo 

com seu próprio repertório e impressões acerca de Laerte, reflexivamente. 
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Laerte, em alguns dos conteúdos analisados7, afirma ser indiferente ao uso do feminino 

ou masculino gramatical em seu tratamento. Contudo, em uma de nossas trocas de mensagens, 

elx me repreendeu por haver empregado o masculino (na palavra “convidado”), corrigindo-me: 

“convidada”, escreveu em resposta. Assim, restei em um impasse. Optando pelo tratamento 

apenas no gênero feminino, prezaria por esse posicionamento mais recente de Laerte, que 

afirma: “passei a me entender como mulher” (COUTINHO, 2015). Contudo, desconsideraria o 

fato de já ter se posicionado de modo receptivo também em relação ao masculino. Por outro 

lado, ao adotar o “x”, temos de ponderar sobre um conjunto de ideias e críticas a seu respeito. 

Primeiramente, devemos compreender que a linguagem é um sistema de comunicação 

fortemente generificado, haja vista que “o gênero pode se portar como uma inscrição de um 

conceito ontológico primitivo que reforça na linguagem uma divisão entre os seres em sexos” 

(WITTIG, 2013, p. 115, tradução nossa). Inserida na cultura, a linguagem reflete, pautando-se 

em uma concepção naturalizante, a secção entre os gêneros. Assim, a marca do gênero, longe 

de ser apenas uma questão gramatical, assenta-se na dimensão da pessoa (Ibidem).  

Em uma concepção que nos aloca enquanto seres puramente naturais, a desconsiderar 

todas as sociabilidades e a cultura que perpassam nossas vivências durante toda a vida, o gênero 

é entendido como um parâmetro ontológico que se é extraído dessa “natureza do ser”, ou seja, 

como uma “delegação lexical de seres naturais” (WITTIG, 2013, p. 116, tradução nossa). 

Trata-se, de fato, de revelar que esta é uma noção que não provém da natureza, 

que o sexo é artificialmente construído (e nomeado noção natural), que ele é 

uma categoria política. É nesse sentido que o termo gênero é tomado na 

gramática e tende a sobrepor ao conceito de sexo. E esta é uma terminologia 

que se defende uma vez que o gênero é o índice linguístico da oposição entre 

os sexos (WITTIG, 2013, p. 116, tradução nossa). 

Ao mesmo tempo, não devemos nos esquecer de que a linguagem é viva e dinâmica, 

adquirindo sentido apenas no momento de sua utilização, ou seja, ela comporta possibilidades 

múltiplas de transformação. Mas, na direção oposta, ela tem a capacidade de reforçar e propagar 

estereótipos e preconceitos. No caso dos gêneros, isso concerne a um uso sexista da linguagem 

(FRANCO; CERVERA, 2006). O emprego do “x” é um esforço de quebra com os cânones 

linguísticos que reiteram os binarismos de gênero, apesar de conter alguns condicionantes. 

O “x”, por exemplo, não pode ser transposto da linguagem escrita à oral. Sua pronúncia 

é inexequível. Então, por mais que seu uso na escrita almeje uma neutralidade (ou ambiguidade) 

                                                 

7 Entrevista ao programa Roda Viva (2012) e ao Profissão Repórter (2014). 
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de gênero, não há, na fala, uma saída a esse problema, isso porque, “tão logo um locutor atualiza 

o discurso, tão logo há um eu, há uma manifestação do gênero” (WITTIG, 2013, p. 118, 

tradução nossa). Se o “x” se restringe à escrita, há um forte impedimento para que altere a 

maneira como falamos, o que significa que ficará limitado a determinados contextos, não 

podendo substituir plenamente o binarismo na linguagem (JUNO, 2014). 

Sob outra perspectiva, o “x”, por meio do estranhamento ou ruído que causa, viabiliza 

uma possibilidade de se pensar a linguagem como um processo em construção, a denotar que o 

binarismo que contém é uma repercussão das relações sociais e culturais e, portanto, passível 

de ser alterado, ou, ao menos, passar por uma reflexão no sentido de fomentar uma linguagem 

mais inclusiva, que respeite as diferenças. Logo, intentamos no uso do “x” a focalização nos 

processos de transição e deslocamento entre as categorias binárias de gênero que a 

transgeneridade pressupõe. Aqui ele será empregado apenas quando houver uma referência a 

Laerte. No restante do texto, será prezado um uso não sexista da língua.8 

 

Especificidades da pesquisa: objeto, problemática e justificativas 

Levando em consideração todos os aspectos supracitados, as reflexões teóricas e 

epistemológicas, o objeto desta pesquisa se orienta à compreensão das visibilidades midiáticas 

das pessoas transgêneras, voltadas à ideia de uma política da diferença. Busca-se investigar as 

articulações das visibilidades midiáticas que perpassam uma atuação política das pessoas 

transgêneras por reconhecimento e inserção social não calcada em estereótipos, preconceitos e 

discriminações. A problemática, então, encerra toda essa complexidade, sendo que a 

interrogação substancial ao objeto de estudo é a seguinte: como as interfaces da produção e 

consumo englobadas nas visibilidades midiáticas das pessoas transgêneras, e especificamente 

no caso de Laerte Coutinho, podem se articular no sentido de promover uma política da 

diferença?  

Isto posto, os objetivos colocados são: analisar, a partir da apropriação das mídias, 

como a experiência de Laerte pode conter uma inter-relação entre produção e consumo, voltada 

                                                 

8 De acordo com Franco e Cervera (2006, p. 5), “existe um uso sexista da língua na expressão oral e escrita (...) 

que transmite e reforça as relações assimétricas, hierárquicas e não equitativas que se dão entre os sexos em cada 

sociedade e que é utilizado em todos os seus âmbitos”. Em geral, o gênero masculino é tomado como o universal, 

o que ocasiona um apagamento da mulher e do feminino. Desse modo, “para que a mulher esteja representada é 

necessário nomeá-la” (Ibidem, p. 17). 
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às visibilidades das pessoas transgêneras; averiguar se os enquadramentos midiáticos da 

transgeneridade de Laerte Coutinho privilegiam marcos binários ou a multidimensionalidade 

das identidades transgêneras; e compreender como é construída a experiência da 

transgeneridade nas políticas de visibilidade derivadas da experiência ativista de Laerte 

Coutinho. 

A relevância deste estudo reside, portanto, em uma contribuição às investigações no 

meio acadêmico orientadas à temática dos gêneros e das sexualidades, sobretudo no campo dos 

estudos de comunicação e consumo, que possuem uma evidente lacuna nesse sentido.9 Pode-se 

afirmar, principalmente com os avanços proporcionados pela teoria queer, que os estudos de 

gênero e sexualidade vêm ganhando destaque nas ciências sociais; mas a verdade é que sua 

abrangência ainda continua modesta, ocupando uma posição periférica.  

Por esses motivos, estudar a transgeneridade apresenta uma grande importância para 

as ciências sociais e, em especial, para o campo epistemológico da comunicação, uma vez que 

avança no sentido de produzir conhecimentos interseccionados entre essa esfera e a do gênero 

e sexualidade. Ademais, ao delimitar uma análise das visibilidades midiáticas das pessoas 

transgêneras, por meio de um estudo de caso, intenta-se uma contribuição em termos de 

experimentação metodológica. Isso porque os fenômenos comunicacionais e midiáticos nos 

quais a transgeneridade se inscreve apresentam um grande enredamento e demandam novas 

formas de investigação. 

Em acréscimo, como a transgeneridade está impregnada de um conjunto simbólico e 

subjetivo de preconceitos fortemente solidificados no pensamento coletivo, a relevância social 

desta pesquisa se ancora na produção de conhecimentos acerca das imagens, identidades e 

visibilidades midiáticas das pessoas transgêneras. Todas elas colaboram à verificação das 

sujeições a que estão propensas, pois, apesar de muitos avanços na área dos direitos humanos10, 

                                                 

9 Em uma pesquisa realizada nos sites da Compós, do Intercom, das revistas E-Compós e Intercom e no banco de 

teses da CAPES, não foi encontrado nenhum resultado referente à busca pelas palavras transgeneridade ou 

transgênero. Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), verificou-se um único registro. 

Trata-se da dissertação de mestrado em letras de Eliane Borges Berutti, defendida em 2005 na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com o título “Você é um menino ou uma menina? A consciência de identidade 

transgênero”. 

10 Os direitos humanos dizem respeito a um conjunto de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais 

estendidos a todos os seres humanos. Apesar de haver uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada 

pela Organização das Nações Unidas desde dezembro de 1948, a categoria dos direitos humanos possui uma 

história social própria, variando ao longo do tempo e em localidades diversas, ou seja, ela deve ser relativizada. 
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o próprio discurso atual sobre os gêneros e as sexualidades já se delata encoberto por um tom 

de repressão (FOUCAULT, 1988). 

Também não poderíamos negligenciar o fato de o fazer científico estar permeado pela 

política. Assim, a pesquisa se transfigura em um ato político ao atentar para um grupo social 

marginalizado e impelido reiteradamente à invisibilização, inclusive na academia. Destaca-se, 

portanto, a relevância do estudo em um momento no qual as visibilidades da transgeneridade, 

em todas as suas variações, adquirem um aspecto medular nas lutas para a conquista de direitos 

humanos e cidadania a estes que são tidos como sujeitos desviantes, como aqueles que não 

importam (BUTLER, 2006). 

 

Sobre a metodologia 

Uma vez que este estudo tem o intuito de analisar as visibilidades midiáticas das 

pessoas transgêneras e, por isso, verificar esquemas de desigualdade, discriminação e opressão, 

a metodologia implicada necessita ponderar sobre as relações subjetivas e políticas que se 

estabelecem com a temática da transgeneridade. Há uma premência em problematizar os 

pressupostos teóricos e metodológicos hábeis a captar os mais diversos tipos de vivência dos 

gêneros sem se ater a aportes que autentiquem, em alguma instância, as normas ou a hegemonia 

da qual decorrem todos os prejuízos de valor para com as pessoas transgêneras. E como o 

método não se desassocia da vida social (AMBROSY, 2012), ratifica-se a necessidade de um 

compromisso político do e no fazer científico. 

Dialogicamente, a subjetividade que transpassa o fazer científico institui uma 

composição alternativa de estratégias de produção de conhecimento, muito embora o 

pesquisador necessite exercer um papel autorreflexivo e intersubjetivo que atravessará suas 

práticas. A junção das trajetórias pessoais, intelectuais, dos interesses teóricos e das escolhas 

racionais é um elemento que sempre estará presente na formulação de um objeto de estudo 

(AMBROSY, 2012). Manifesta-se a inviabilidade de qualquer ponto de neutralidade na ciência, 

seja ela exata, biológica ou social. 

Vale salientar as contribuições advindas do movimento feminista, que atenta às 

representações de gênero que as teorias contêm. Harding (1987, p. 3, tradução nossa), por 

exemplo, afirma que “as epistemologias tradicionais excluem sistematicamente, com ou sem 
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intenção, a possibilidade de que as mulheres sejam sujeitos ou agentes do conhecimento”. Ela 

também ressalta que “a voz da ciência é masculina e que a história foi escrita desde o ponto de 

vista dos homens” (Idem). Evidencia-se que todas as teorias possuem uma relação com o 

gênero, seja (intencionalmente ou não) desconsiderando-o ou promovendo certas 

representações sobre ele (LAURETIS, 1994). 

Partindo dessas ponderações, o método a ser empregado nesta pesquisa será trabalhado 

de modo reflexivo, principalmente em relação ao objeto de estudo, já que, ao se colocar no 

mesmo plano crítico que ele, a pesquisadora ou pesquisador está hábil a recuperar o processo 

inteiro de investigação para analisá-lo com os resultados obtidos (HARDING, 1987). Assim, 

como todo saber está permeado por dinâmicas de poder (FOUCAULT, 1988), é necessária tal 

reflexividade para que não se repitam as mesmas normas e hegemonias, incluindo aquelas 

inscritas nas esferas do saber, que subjugam as pessoas transgêneras de modo a silenciá-las 

reiteradamente.  

Seguindo nessa direção, a presente pesquisa se desenvolve em três etapas 

metodológicas. A primeira delas diz respeito a uma extensa revisão bibliográfica, com o 

objetivo de estabelecer uma aproximação das teorias e estudos já realizados sobre a mesma 

temática. A segunda etapa se refere ao levantamento de dados que compõem o corpus de 

análise. Por fim, a terceira etapa metodológica corresponde à análise de conteúdos selecionados 

do corpus, pautada em perspectiva qualitativa, descritiva e crítica. 

 

Resumo dos capítulos 

A estrutura desta dissertação é composta de três capítulos. No primeiro deles, foi 

traçado um percurso histórico para refletir acerca do surgimento da sociedade de consumo. 

Partindo da Revolução Industrial, há uma focalização nas transformações tecnológicas, das 

cidades, das imagens, das identidades e também das mídias, do final do século XIX aos dias 

atuais. As ponderações sobre cada um desses pontos ajudam a compreender a sociedade atual 

como “uma sociedade, sem sombra de dúvida, centralizada na comunicação e nas práticas de 

consumo” (ROCHA, 2011, p. 18). Nesse sentido, verifica-se como as visualidades e 

visibilidades midiáticas estão permeadas pelas práticas de consumo, que tensionam questões 

relacionadas à cidadania, inclusive das pessoas transgêneras. 
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É apresentada no segundo capítulo uma série de reflexões teóricas acerca do gênero, 

por meio de discussões sobre seus conceitos, sua historicização e utilização por diferentes 

correntes teóricas e grupos e movimentos sociais. Com uma fundamentação nas concepções 

filosóficas de Judith Butler e Paul Preciado, a atenção se volta às convenções culturais e 

estruturas de poder que entremeiam as construções dos gêneros, indo dos estudos das 

performatividades de Butler às análises, de cunho empírico, em nível molecular com Preciado. 

A partir desse ponto, versamos sobre os riscos da transgressão às normas que governam os 

binarismos de gênero, o que permite uma melhor compreensão das políticas de visibilidade da 

transgeneridade na contemporaneidade. 

As análises dos materiais selecionados a partir do corpus são o conteúdo principal do 

terceiro capítulo. Elas se dividem em três eixos distintos: as corporalidades, os binarismos e os 

ativismos de Laerte. Há também um detalhamento da metodologia empregada no decorrer de 

toda a pesquisa. 

Por último, encontram-se as considerações finais, onde estão colocadas reflexões mais 

gerais sobre a pesquisa, assim como alguns dilemas que ela suscitou. 
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1. CONSUMO, IMAGENS E POLÍTICAS DE VISIBILIDADE 

 

Nada mais banal em nossas vidas do que o ato de consumir. Consumimos a todo 

instante. Biologicamente, respiramos, bebemos água, necessitamos de alimentos. Também 

consumimos materialidades: roupas, carros, casas, aparelhos elétricos. E não podemos nos 

esquecer do consumo simbólico, seja ele de imagens, sensações, desejos, status. De fato, somos 

seres moldados com e no consumo.  

Devemos, portanto, observar que consumir excede os limiares das trocas monetárias 

ou aquisições de produtos e serviços, mediadas ou não pela necessidade. Entendê-lo nesses 

parâmetros é apreender unicamente sua superfície, desagregada dos fatores sociais e culturais 

que o atravessam desde o seu interior. Conforme sustenta Douglas e Isherwood (2009, p. 108), 

“a função essencial do consumo é sua capacidade de dar sentido”. Logo, ao consumir, não nos 

inserimos indiferentemente na cadeia ininterrupta da produção-circulação-consumo, mas 

articulamos tais sentidos que lhe são inerentes, motivo pelo qual devemos nos distanciar da 

conceituação usual ou de senso comum que funde a atividade de consumir à sua dimensão 

supérflua e/ou ostentatória (BARBOSA, 2010). 

Sob a mesma ótica, os bens não se restringem a objetos de permuta, visto que “o 

propósito do consumo não é o bem que se compra, mas uma rede maior de padrões culturais, 

histórias e signos em que os objetos se apresentam e adquirem argumento, ou seja, sentido” 

(MARINAS, 2000, p. 185, tradução nossa). Em outras palavras, “o valor dos bens depende mais 

do seu valor cultural (de signo) do que do seu valor de uso ou de troca” (BARBOSA, 2010, p. 

35). Consequentemente, situados no núcleo das práticas de consumo, os bens se transfiguram 

em aportes de estabilidade à cultura. Longe de sua posição utilitária, eles são materialidades 

que carregam significação social e cultural em seus usos, enquanto elementos comunicadores 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009).  

Haja vista que “o consumo é a própria arena em que a cultura é objeto de lutas que lhe 

conferem forma” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 103), os significados que congrega 

ficam rigorosamente enraizados nas relações culturais, a ser intrincada sua captação nas 

exterioridades da comunicação. Por sua vez, num mundo coletivamente arquitetado, esses 

significados nos colocam a problemática de sua fixação, processo sem o qual a vida em 

sociedade carece de sustentação. O consumo, material ou simbólico, atua como um dispositivo 
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ritualístico cuja incumbência é atribuir sentido à corrente inacabada dos acontecimentos 

(Ibidem). 

Os engendramentos do consumo com a sociedade constituem o ponto de partida 

teórico para ponderarmos sobre as políticas de visibilidade das pessoas transgêneras. Assim 

sendo, buscarei desenvolver neste capítulo uma série de reflexões acerca do consumo, iniciando 

pela constituição do que podemos nomear de sociedade de consumo e prosseguindo até as 

discussões sobre os impactos que ele gera na formação de nossas identidades e no exercício da 

cidadania. Todas essas considerações são muito importantes para a compreensão dos modos 

pelos quais a transgeneridade e suas visibilidades se processam na contemporaneidade. 

 

1.1 DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL À SOCIEDADE DO CONSUMO 

É bastante custoso precisar onde se inicia a sociedade de consumo. Seu 

desenvolvimento se relaciona muito mais a um processo histórico de longa duração do que a 

um marco temporal único e preciso, porque, como defende Barbosa (2004, p. 7), consumir é 

“uma atividade presente em toda e qualquer sociedade humana”. Seja biológica, material ou 

simbolicamente, o consumo se constitui como um dos fatores sem os quais não pode haver uma 

reprodução social. 

Mesmo com a dificuldade de exatidão quanto ao surgimento da sociedade de consumo, 

buscarei contextualizá-la aqui tendo como princípio algumas das características principais da 

Revolução Industrial. Essa seleção é calcada no fato de a Revolução Industrial representar um 

conjunto de mudanças sociais, econômicas, tecnológicas e também culturais, que se refletem 

na apreensão das práticas de consumo. Para além da reestruturação dos sistemas produtivos, ela 

compõe novas vivências no cotidiano, alterando significativamente os encadeamentos entre os 

sujeitos e os bens, as cidades, o tempo, o espaço, as tecnologias e as sensibilidades. 

Para Hobsbawm (2007), por mais que os avanços tecnológicos nos modos de produção 

viessem ocorrendo em diversas regiões da Europa desde as décadas iniciais do século XVIII, 

foi na Grã-Bretanha que a Revolução Industrial encontrou um terreno fértil ao seu progresso. 

A partir da década de 1780 ela evoluiu no sentido do estabelecimento de uma economia 

industrializada capaz de produzir um múltiplo de possibilidades dentro das limitações técnicas, 

que paulatinamente se aperfeiçoavam (Ibidem). Em complemento, o autor assevera que “(...) 

pela primeira vez na história da humanidade, foram retirados os grilhões do poder produtivo 



30 

 

 

das sociedades humanas, que daí em diante se tornaram capazes da multiplicação rápida, 

constante, e até o presente ilimitada, de homens, mercadorias e serviços” (Ibidem, p. 59). 

Já de acordo com McCracken (2003), a Revolução Industrial representa uma revolução 

no consumo e tem no século XVIII o expoente desse processo, no qual o mundo dos bens se 

expande drasticamente. Eles, assim como o próprio consumo, começam a encarnar um novo 

tipo de significado, que lhes confere implicações na organização da sociedade (Idem). De fato, 

o consumo passa a se tornar mais frequente e difundido pelas espacialidades, sendo 

“desempenhado por novos grupos em busca de novos bens e em função de novas necessidades 

culturais e sociais” (Ibidem, p. 38).  

Neste ponto, atento a um questionamento muito válido proposto por Barbosa (2004, p. 

15): “como a industrialização poderia ter ocorrido em bases capitalistas sem a existência prévia 

de uma demanda adequada para a produção?”. Voltamo-nos, pois, ao contexto globalizado que 

há muito se delineara. Desde as grandes navegações do século XVI, as distâncias do mundo já 

vinham sendo encurtadas pelas tecnologias náuticas que se aprimoravam na mesma proporção 

de seu crescimento. Com isso, as interconexões entre diferentes regiões do globo se 

transmutavam em interconexões entre práticas de consumo diversificadas. O consumidor 

inglês, por exemplo, ainda no final do século XVII, encantava-se com a chita e as musselinas 

importadas da Índia, e se rendia às modas internacionais (MCCRAKEN, 2003). Demanda e 

produção estavam, portanto, aptas a uma união que impulsionaria uma vertiginosa 

industrialização. 

O aumento da produção em escala exponencial demandará a expansão de mercados 

consumidores. Esse ciclo conduz ao alargamento da própria lógica industrial, que começava a 

conceber redes logísticas para a comercialização em larga escala. Um exemplo desse impulso 

estimulado pela grande indústria é a ferrovia: tecnologicamente ela é filha das minas de carvão 

inglesas que tinham sua demanda de produção e transporte requisitada cada vez mais pela 

indústria. A ferrovia se tornava “um símbolo de triunfo do homem pela tecnologia” 

(HOBSBAWM, 2007, p. 89). 

As cidades também serão amplamente impactadas pelo espírito de modernidade que, 

com o espraiamento da revolução nos modos de produção para outros países da Europa e 

Estados Unidos, a industrialização acarretou. Walter Benjamin retrata esse mundo de 

transformações se voltando para a Paris do século XIX. O autor expõe, por exemplo, como o 
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desenvolvimento das forças produtivas altera as cidades no sentido de remodelá-las aos tempos 

modernos, esfacelando os signos de desejo do século anterior (BENJAMIN, 1991). 

Georges-Eugène Haussmann é um dos maiores responsáveis por essa transformação 

na capital francesa. Com um projeto de modernização e embelezamento de Paris, ele pretendia 

não apenas torná-la mais atraente, mas compor, estrategicamente, impedimentos aos protestos 

e às insurreições: alargando as ruas e avenidas da cidade, almejava impossibilitar a construção 

de barricadas. A “haussmannização”, como essas intervenções ficaram conhecidas, também foi 

responsável por uma intensa expropriação de terrenos e expulsão de trabalhadores assalariados 

ou de baixa renda aos banlieues, dando origem ao próprio conceito moderno de periferia. 

Todavia, o projeto de Haussmann, com a extensão das vias públicas, visava facilitar a 

locomoção desses mesmos trabalhadores entre suas moradias mais afastadas do centro até os 

locais de trabalho, as fábricas. Notamos, assim, como o sistema econômico emergente 

metamorfoseava a cidade, fazendo, no caso de Paris, com que se tornasse “uma cidade estranha 

para os próprios parisienses” (BENJAMIN, 1991, p. 41). 

É nessa mesma época que se originam as passagens e os interiores. Segundo Benjamin 

(1991), as galerias parisienses representam um ambiente com resquícios do onírico. Espaços 

voltados para o consumo, geralmente de luxo, inscrevem-se na nova ordem moderna e industrial 

que fomenta os encantamentos em torno das mercadorias. A Revolução Industrial, portanto, 

não estava gerando mudanças apenas nos modos de produção, mas também nas práticas de 

consumo. 

A própria estrutura das passagens nos faz atentar a como o consumo passa a orientar 

até mesmo a arquitetura. As evoluções nas técnicas de construção, valendo-se do ferro e do 

vidro, conferem às passagens um estilo decorativo a serviço dos próprios comerciantes 

(BENJAMIN, 1991), a constituir “um microcosmo labiríntico de intersecções, espelhos, sinais 

luminosos, tabuletas comerciais (...)” (MATOS, 2010, p. 221). Nele, as mercadorias são 

designadas em visibilidades encantatórias, voltadas ao consumo.  

Tais espaços de visibilidade e exposição apresentam toda uma dimensão fetichista, 

fantasmagórica, de espetáculo e, por que não, ideológica em torno das mercadorias (MATOS, 

2010). Suas vitrines translúcidas, que, com o vidro, refletem nossa imagem ao mesmo tempo 

em que convocam nosso olhar a adentrar em seus domínios (BENJAMIN, 1991), convertem-

se num símbolo conectivo da atração do consumidor pela mercadoria. Nesse santuário do 



32 

 

 

consumo, tendo em vista sua aquisição, os olhares são realmente magnetizados pelas 

transparências do mundo moderno. 

No processo de vitrinização dos ambientes voltados ao encanto das mercadorias, as 

grandes exposições universais são os exemplos mais expressivos: elas são as vitrines do e para 

o mundo moderno. Demonstrando ao grande público as transformações nas relações 

comerciais, as visibilidades de um progresso econômico, a integração entre mercados globais e 

a industrialização ou potencial de industrialização dos países participantes, a finalidade dessas 

exposições era patentear o furor e o fortalecimento do sistema industrial e fabril. Os 

melhoramentos científicos e técnicos, até então confinados no interior das fábricas, podiam ser 

observados e glorificavam a racionalidade. Eles acabavam por representar um capitalismo que 

se instituía como condição sine qua non da modernidade. 

As exposições funcionaram como síntese e exteriorização da modernidade dos 

“novos tempos” e como vitrine de exibição dos inventos e mercadorias postos 

à disposição do mundo pelo sistema de fábrica. No papel de arauto da ordem 

burguesa, tiveram o caráter pedagógico de “efeito-demonstração” das crenças 

e virtudes do progresso, da produtividade, da disciplina do trabalho, do tempo 

útil, das possibilidades redentoras da técnica, etc. (PESAVENTO, 1997, p. 

14). 

“Centro de peregrinação ao fetiche da mercadoria” (BENJAMIN, 1991, p. 35), as 

exposições universais transfiguram o valor de troca, já que o valor de uso é posto em segundo 

plano. Inauguram, por conseguinte, uma fantasmagoria que, convertida em lazer às massas que 

se deslumbravam com sua grandiosidade, impregna as imagens-símbolo da modernidade com 

o consumo: a imagética da modernidade que recompõe as práticas de consumo é, ela mesma, 

englobada por aquilo que representa. O fetiche das mercadorias, e também das imagens, 

encontra nas exposições universais uma ambiência de fantasias favoráveis a seu avanço, 

conduzindo ao sex appeal do inorgânico (Ibidem), essa sedução capaz de eliminar as barreiras 

que separam “o orgânico e o inorgânico, o animado e o inanimado, transitando em espaços 

animistas e fetichistas de objetos mortos-vivos” (MATOS, 2010, p. 222).  

É nesse contexto que encontramos outra figura importante para a compreensão das 

mudanças que despontam no mundo moderno: o flâneur. O termo, que provem do francês 

“flâner”, verbo que corresponde a “passear sem objetivo preciso”, diz respeito a um sujeito que 

vaga erroneamente pela cidade, experimentando-a em suas metamorfoses, absorvendo-a em sua 

imagética. Ele é um produto da vida moderna e para ela lança um olhar de estranhamento e de 

encantamento. As revoluções técnicas e os novos modos de consumir dirigem o flâneur a buscar 

seu asilo na multidão, que para ele é uma fantasmagoria (BENJAMIN, 1991). A emblemática 
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metáfora do flâneur conota o sucumbir aos fascínios visuais das passagens e ao translúcido das 

vitrines. E as ruas se tornam sua moradia.  

No labirinto desorientador das passagens, “(...) o flâneur se converte em espectador 

que, tomado de embriaguez amnésica, se depara com a modernidade: o transitório, o efêmero, 

o contingente” (MATOS, 2010, p. 221). Sua percepção emerge em face da instabilidade que 

domina, além da cidade, a vida na modernidade. No caótico da urbanidade, o flâneur irá se 

nutrir na efemeridade, consumindo-a em suas formas materiais, seja por meio das mercadorias 

ou das imagens, pois ambas “como ilusões, transfiguram a realidade e desviam o olhar com 

respeito à realidade, operando como um divertimento, exercendo sobre o espectador fascinação 

porque o capitalismo – do qual constituem a expressão – enfeitiça, e a mercadoria encanta” 

(Ibidem, p. 222). 

Revolução Industrial, transformação das cidades, exposições universais, vitrines, 

flâneur. A sociedade moderna já não é a mesma. No processo, sem volta, de mecanização e 

capitalização, assenta-se como uma sociedade de consumo. Em seu interior a vida se fluidifica 

e o consumo se insere no centro de uma ordem que passa a reger o modo como se estruturam 

tanto as trocas materiais quanto as simbólicas. No final do século XIX, as “profundas mudanças 

no consumo haviam gerado profundas mudanças na sociedade e estas, por sua vez, haviam 

produzido ainda mais modificações no consumo” (MCCRACKEN, 2003, p. 43), ou seja, 

consumo e sociedade estavam intrinsecamente se vinculando.  

 

1.2 CONSUMO IMAGÉTICO E AS IDENTIDADES PELO CONSUMO 

A presença das imagens em nosso cotidiano é tão contínua que geralmente nós as 

apreendemos de forma naturalizada ou simplesmente negligenciamos a potência com que nos 

atingem. Mas as imagens são essenciais. Por meio delas atribuímos significados ao mundo e às 

atuações que nele realizamos, caso atentemos ao fato de a própria identidade ser arquitetada 

pelas imagens (BELTING, 2007). Assim sendo, elas integram uma rede de sentido que 

intermeia as relações em sociedade, servindo, inclusive, como um ponto unitário de 

reconhecimento no interior da cultura.  

Belting (2007, p. 60), em uma perspectiva antropológica, defende que “a própria 

pessoa humana é, naturalmente, um lugar das imagens”. Com isso, a autora pretende sinalizar 

que nossos corpos e os processos cognitivos que desenvolvemos ao longo da vida são 
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transpassados pelas imagens. Até nossos sonhos são feitos delas. Ou mesmo a memória, que, 

em grande medida, vale-se das imagens em sua fundação. É por isso que, indissociável da 

cultura, “o ser humano é o único lugar em que as imagens recebem um sentido vivo (...) assim 

como um significado” (Ibidem, p. 71), compondo-se como um organismo vivo para as imagens. 

Individual e coletivamente, as imagens nos constituem, mediando nossas vivências e  

participando de processos articulatórios nos quais são consumidas, intercambiadas, esquecidas, 

destruídas, ressignificadas (BELTING, 2007). Sua contenção, portanto, é inexequível, haja 

vista que seguem o fluxo ininterrupto das relações sociais. E por mais que as imagens possam 

orientá-las, sempre estão suscetíveis às variações e/ou condicionantes culturais, políticas, 

econômicas, religiosas, etc. Dessa maneira, ao se infiltrarem em tais estruturas, as imagens 

ascendem a uma posição de centralidade. 

Se retornarmos ao contexto das exposições universais, por exemplo, verificaremos que 

as imagens, ainda no século XIX, começam a ser englobadas pelas dinâmicas emergentes de 

mercado. Matos (2010) relata que a exposição parisiense de 1855 recebeu mais de cinquenta 

milhões de visitantes. O que exatamente buscavam senão o consumo das imagens de uma 

modernidade que se prenunciava pela mecanização e pela técnica? Revestidas por um véu 

fantasmagórico, as imagens passam a ser convertidas em mercadorias (BENJAMIN, 1991).  

A própria cidade de Paris, “capital do século XIX”, transforma-se em capital do 

Capital, capital da mercadoria. “Paris é a cidade-vitrine, o arquétipo do consumo, oferecendo o 

espetáculo da abundância das mercadorias do mundo inteiro” (MATOS, 2010, p. 18). A Torre 

Eiffel, seu maior símbolo, pode ser tomada como representação das alterações processadas nos 

jogos das visualidades: construída para a exposição universal de 1889, visando demonstrar as 

potencialidades da racionalidade técnica (objetivo que de certo modo foi alcançado, visto que 

ela permaneceu a mais alta construção do mundo até 1930), ainda nos dias atuais sua imagem 

seduz e é apropriada das formas as mais diversas. 

As fotografias também elucidam claramente as transformações que as imagens sofrem 

na modernidade. Desenvolvida no decorrer do século XIX, sua tecnologia, ao permitir um 

registro visual do mundo, um recorte de temporalidade, altera as relações sujeito-imagem. Crary 

(2012) aponta que as fotografias suscitam modificações sistêmicas que acometem até a 

constituição da visão. Uma vez que essas novas tecnologias da imagem convergem nos espaços 

urbanos, suas funções econômicas e simbólicas também são tensionadas. Assim, além das 

imagens, o observador é transformado: nos deslocamentos perceptivos, ele necessita lidar com 
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um mundo cada vez mais fragmentado, no qual as materialidades cedem espaço às visualidades, 

onde “tudo que é sólido desmancha no ar” (BERMAN, 2008). 

Recorrendo mais uma vez a Walter Benjamin (1991), observamos, em meio aos 

fetiches e às fantasmagorias de tais experiências, o nascimento de um novo sensorium. As 

técnicas de reprodução de imagens em larga escala que se propagam na sociedade moderna 

reconfiguram a percepção da realidade. Isso significa que as condições e sistemas de produção 

operam um conjunto de mudanças informacionais, comunicacionais e, sobretudo, culturais.  

O novo sensorium fica mais evidente com o cinema. Lugar público das imagens 

(BELTING, 2007), o cinema reflete um horizonte discursivo no qual os efeitos da modernidade 

são organizados, negociados ou até rejeitados (HANSEN, 2001). Com suas imagens em 

movimento, ratifica as oscilações em relação às novas sensibilidades para com os meios 

técnicos. É bastante conhecida a história de uma das primeiras exibições cinematográficas, 

produzida pelos célebres irmãos Lumière. Ao mostrar a chegada de um trem na estação, os 

espectadores saíam correndo de frente da tela, aterrorizados pela possibilidade de serem 

atropelados. Reestrutura-se, por conseguinte, a percepção e interação humana promovida pelos 

modos de produção (Idem). Em aditamento: 

(...) o cinema surge como parte de uma cultura emergente do consumo e do 

espetáculo, que varia de exposições mundiais e lojas de departamentos até as 

mais sinistras atrações do melodrama, da fantasmagoria, dos museus de cera 

e dos necrotérios, uma cultura marcada por uma proliferação em ritmo muito 

veloz – e, por consequência, também marcada por uma efemeridade e 

obsolescência aceleradas – de sensações, tendências e estilos (HANSEN, 

2001, p. 498). 

As imagens feéricas de Paris, as exposições universais, as fotografias e o cinema 

representam a ascensão de uma cultura das visualidades. Associadas às tecnologias de produção 

e ao modelo econômico capitalista, as imagens serão inerentes à sociedade de consumo. Muito 

além de transformar o sensorium e adquirir a capacidade de se converter em mercadoria, as 

imagens integrarão a cultura comunicacional do consumo (ROCHA, 2008). E se é justamente 

por meio do consumo que articulamos significados e sentidos, ele é inegavelmente perpassado 

pela comunicação social. É nesse ponto em que as imagens se encontram e de onde não podem 

ser deslocadas.  

 

Imagens para consumo nos consumos midiáticos 



36 

 

 

A comunicação faz parte de nossa essência como seres sociais. Ela fundamenta a 

cultura, sendo impossível qualquer dissociação entre ambas. Em um processo dialógico, 

comunicação e cultura se influenciam mutuamente. Nesse sentido, as mídias, enquanto 

múltiplos meios pelos quais a comunicação se processa, congregam uma dimensão social e 

cultural que é fluida (SILVERSTONE, 2005). Baitello (2010), por exemplo, valendo-se de uma 

sistematização tipológica proposta inicialmente por Harry Pross, sugere uma conceituação 

expandida sobre a mídia, não a reduzindo somente aos meios de comunicação. O autor sustenta 

que as mídias englobam os corpos e suas expressões, os suportes comunicacionais e os aparatos 

tecnológicos. 

Tomando o âmbito midiático como central às comunicabilidades humanas, podemos 

melhor compreender como as fotografias e o cinema sinalizaram o espraiamento das imagens, 

que viriam a dominar a contemporaneidade. Abarcados pelas lógicas de mercado, os ventos que 

lhes impulsionam em direção à cultura são os ventos do lucro capitalista (MORIN, 1987), 

passando a compor o que se nomeia de indústria cultural, conceito desenvolvido por Theodor 

Adorno e Max Horkheimer, integrantes da Escola de Frankfurt. Em sua concentração técnico-

burocrática, as imagens são produzidas, veiculadas e consumidas em grande escala, isto é, 

massificadamente.   

Não adentrando no mérito das críticas estabelecidas pelos referidos autores à indústria 

cultural, há de se refletir sobre as intersecções entre imagem, mídia e o sistema econômico de 

mercado. Para tanto, podemos tomar a televisão como um marco paradigmático do avanço 

tecnológico que segue ao longo do século XX, a delinear as características da sociedade de 

consumo assim como a experienciamos hoje. 

Com suas origens na década de 1950, a televisão integra as imagens da fotografia, os 

trânsitos do cinema e a oralidade e sonoridade do rádio, ou seja, estrutura-se como uma mídia 

hibridizada. Após o primeiro decênio de existência, no qual seu consumo em larga escala é 

alavancado, ela se consolida na vida cotidiana, estando já fortemente enleada à propaganda. Na 

medida em que o consumo da mídia é impulsionado por um mercado que visa o consumo de 

bens, serviços e também de imagens, a televisão coaduna na vetorização que justapõe as 

imagens e as práticas de consumo.  

Inserindo-se na vida familiar, a televisão produz uma polarização em torno de si, 

envolvendo os telespectadores em seus encadeamentos comunicacionais. O universo imagético 

e sonoro encanta, como o fizera o cinema. Entretanto, diferentemente deste, a televisão se 
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incorpora aos lares, disponibilizando um consumo de conteúdos vinte e quatro horas por dia. 

Bombardeando as telespectadoras e os telespectadores com imagens, ultrapassa o consumo de 

bens: estimula o consumo de valores, de hábitos, de identidades, de cultura.  

A filósofa Marilene Chauí (2004, p. 8, grifo da autora) salienta que “a televisão se 

torna o lugar, um espaço ilocalizável que põe a si mesmo num tempo imensurável, definido 

pelo fluxo das imagens”. Logo, afixa-se como uma mídia a pautar a vida social, deslocando os 

entendimentos de senso comum que a tomam meramente como um veículo de transmissão. A 

televisão se aproxima muito mais das mediações. Demonstra, pois, como as mídias filtram e 

moldam as cotidianidades, por meio de representações, referenciando nossas vidas 

(SILVERSTONE, 2005).  

Na atualidade, não podemos esquecer de que há uma aceleração das transformações 

da comunicação midiática, resultante do desenvolvimento de tecnologias e da reconformação 

de seus usos (COGO; BRIGNOL, 2011). Principalmente com o espraiamento da internet, deve-

se pensar em uma sociedade midiatizada e, ao mesmo tempo, em uma sociedade em rede, “no 

marco do qual essa ambiência organizada pela mediação das mídias se torna responsável por 

uma interconexão em escala antes inconcebível” (Ibidem, p. 79). E, por meio de uma 

participação individual e coletiva, implica “em reordenamentos nos processos comunicacionais, 

incluindo aqueles no âmbito da recepção e que envolvem especialmente as materialidades da 

internet e seus possíveis usos pela sociedade” (Idem). 

Dado que “os meios não apenas constroem e fazem circular sentidos, mas configuram 

uma ambiência e redefinem nossa experiência” (COGO; BRIGNOL, 2011, p. 79) e que “nossa 

jornada diária implica movimento pelos diferentes espaços midiáticos e para dentro e fora do 

espaço da mídia” (SILVERSTONE, 2005, p. 24), elas, as mídias, são o elemento basilar de um 

mundo voltado às imagens. Mergulhamos no império das visualidades cujos elos que o 

regimentam são as práticas de consumo. Nesse âmbito, as imagens se voltam diretamente a ele, 

sendo apropriadas, cambiadas e/ou descartadas.  

Como já exposto, o consumo, enquanto atividade individual e coletiva, privada e 

pública, atua na produção de significados. Junto às mídias, forma, por conseguinte, uma tríade: 

consumo-imagem-significado. Nesse sentido, “consumimos a mídia. Consumimos pela mídia. 

Aprendemos como e o que consumir pela mídia. Somos persuadidos a consumir pela mídia. A 

mídia, não é exagero dizer, nos consome” (SILVERSTONE, 2005, p. 150). Ou seja, por meio 
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de seus engendramentos arquitetamos os significados que, por sua vez, também se instauram 

em uma disposição de produção-circulação-consumo.  

De acordo com Silverstone (2005), trata-se de uma forma de mediação, que se comuta 

em linguagens, em narrativas a compor as tessituras midiáticas e do consumo na atualidade. Ao 

oferecer uma janela para o mundo, mediar tempo e espaço e fornecer estruturas para o consumo, 

as mídias se vinculam às visualidades, resultando em modos de estar com, em sociabilidades 

que não seriam as mesmas sem elas. Basta considerar todas as transformações que as 

tecnologias da informação e da comunicação, com destaque à Internet, promoveram desde seu 

surgimento. 

Douglas Kellner (2001) denomina esse contexto cultura da mídia, uma vez que suas 

imagens, sons e espetáculos urdem o tecido da vida cotidiana, a perpassar o lazer, a opinião 

pública, os comportamentos, estilos de vida, as identidades. “A cultura da mídia também 

fornece o material com que muitas pessoas constroem o seu senso de classe, de etnia e raça, de 

nacionalidade, de sexualidade, de ‘nós’ e ‘eles’” (Ibidem, p. 9). Assim, sua realidade, que é em 

si intrincada, complexifica-se ainda mais ao abarcar as práticas de consumo. 

O entendimento interseccionado entre as imagens, as mídias e as práticas de consumo 

é de extrema relevância para este trabalho, pois se relaciona com o conceito de visibilidade. 

Segundo Rocha (2009), ela corresponde a uma visualidade portadora de legitimidade. Como as 

imagens são imprescindíveis à construção dos significados, elas também contêm uma 

perspectiva política, no sentido mais amplo do termo. Mas por quê? Basicamente porque nem 

todas as imagens são visíveis. É num fluxo constante de significação que elas adquirem uma 

visibilidade, não livre, porém, de embates ou conflitos de poder. Aprofundarei tais reflexões ao 

longo deste capítulo e, focalizando nas políticas de visibilidade das pessoas transgêneras, no 

capítulo subsequente. 

O importante é constatar que as incessantes dinâmicas das visualidades se estendem 

mundo afora, infiltram-se pelas mídias, repercutem na constituição de nossas subjetividades e 

no reconhecimento das diferenças (ROCHA; CASTRO, 2009). “O imperativo da visualização, 

se pode inegavelmente dar margem a encantadoras produções imagéticas, pode também incidir 

perniciosamente no modo como concretamente vivemos nossas vidas, percebemos o mundo e 

nele nos inserimos” (Ibidem, p. 55). Deparamo-nos, nessa perspectiva, com outra temática que 

precisa ser desenvolvida: a questão das identidades.  
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Identidades pelo consumo 

Quando notamos as transformações que, no transcurso entre os séculos XVIII e XX, 

remodelam as tecnologias, o sensorium, as imagens, as mídias e as práticas de consumo, não 

podemos deixar de considerar que elas envolverão igualmente a constituição do sujeito, a 

formação de sua ou de suas identidades. Hall (2006) estabelece três tipos de identidades que 

auxiliam a melhor esclarecer essa questão. 

Para o autor, elas concernem, na verdade, a três modelos de sujeito: o do Iluminismo, 

o sociológico e o pós-moderno. O sujeito do Iluminismo se sustentava sobre uma concepção de 

pessoa como detentora de um centro, um ponto de união, um núcleo interior que era, ao mesmo 

tempo, indivisível e imutável. Já a noção de sujeito sociológico repercute a complexificação do 

mundo moderno. Como o núcleo do sujeito perde sua autonomia, ele passa a ser entendido na 

relação com o Outro, com a sociedade. “O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que 

é o ‘eu real’, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 

‘exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 2006, p. 11). Por fim, o 

sujeito pós-moderno já não apresenta uma identidade fixa. Fragmentando-se, apresenta várias 

identidades, que podem inclusive ser contraditórias entre si. Nesse âmbito, é conveniente nos 

atermos às definições de modernidade e pós-modernidade.  

Constantemente deslocada por diferentes forças, a sociedade nos tempos modernos é 

marcada pelas características previamente analisadas: mecanização, avanços tecnológicos, 

sistema de mercado, midiatização. Estritamente relacionada à Revolução Industrial, a sociedade 

moderna já seria uma sociedade de mudanças, englobando as transformações do tempo e do 

espaço, ambos definidos pela descontinuidade. Por outro lado, a sociedade pós-moderna seria 

aquela na qual esses aspectos são aprofundados, gerando mais rupturas. Influenciada por uma 

intensa globalização, que “supõe uma interação funcional de atividades econômicas e culturais 

dispersas, bens e serviços gerados por um sistema com vários centros, no qual é mais importante 

a velocidade com que se percorre o mundo do que as posições geográficas a partir das quais se 

está agindo” (CANCLINI, 2010, p. 32), e pelo espraiamento das TICs, a sociedade pós-

moderna, de acordo com teóricos como Jean-François Lyotard e Jean Baudrillard, teria em seu 

cerne a quebra das narrativas do progresso ilimitado mediante a incorporação de princípios de 

racionalidade, mote das sociedades modernas. 
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Há uma série de controvérsias no campo das ciências sociais entre autores(as) que 

defendem o advento de uma pós-modernidade e outros(as) que a refutam. Não tenho a intenção 

de discutir essas disparidades teóricas. Portanto, estabeleço apenas uma diferenciação entre a 

sociedade moderna e a contemporaneidade, muito embora não as tome como dissociadas uma 

da outra. O que mais interessa, ao voltar à noção de identidade, é notar como ela se transforma 

no decorrer do século XX. 

No mundo moderno, uma das principais fontes de identidade eram as culturas 

nacionais. Numa união territorial, comumente arbitrária, suprimem-se as diferenças regionais e 

étnicas sob um teto político do estado-nação (HALL, 2006). Comunidades simbólicas capazes 

de fomentar um sentimento de pertencimento, as nações produzem um sistema de representação 

cultural. Logo, o sentimento de identificação nacional é um forte elemento constituinte das 

identidades, apesar de elas não serem inerentes ao sujeito, mas formadas, mantidas e/ou 

alteradas por representações. “Dessa e de outras formas, a cultura nacional se tornou uma 

característica-chave da industrialização e um dispositivo da modernidade” (Ibidem, p. 50). Ou 

seja, são discursos que constroem sentidos, influenciando e organizando nossas ações e 

percepções que fazemos de nós e do Outro (Ibidem).  

 Essas identidades se transformam na contemporaneidade por meio das práticas de 

consumo (CANCLINI, 2010). Se as identidades modernas eram territoriais e quase sempre 

monolinguísticas, formuladas por uma homogeneização modernizadora que oculta a 

diversidade cultural, as identidades no mundo atual são metalinguísticas e transterritoriais 

(Ibidem). As políticas identitárias são, consequentemente, alteradas. A lógica dos mercados 

opera, por meio da produção industrial de cultura, de sua comunicação tecnológica e do 

consumo difuso uma recomposição no modo como essas identidades são constituídas. Então, a 

consolidação das identidades na contemporaneidade será afetada pelas formas de produzir e 

consumir.  

Notadamente, as culturas nacionais não deixam de existir, mas se convertem em uma 

fórmula para designar a continuidade de uma memória instável, que se reconstrói em interação 

com referentes culturais transnacionais (CANCLINI, 2010). “Quando a circulação cada vez 

mais livre e frequente de pessoas, capitais e mensagens nos relaciona cotidianamente com 

muitas culturas nossa identidade já não pode ser definida pela associação exclusiva a uma 

comunidade nacional” (Ibidem, p. 131). Com a debilitação das comunidades nacionais e na 

medida em que o consumo se espraia, sua potencialidade para a composição das identidades 
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diminui. Assim sendo, o consumo, além de servir para conferir sentido, também vai ser um 

fator preponderante na constituição identitária e na comunicação que estabelecemos 

ininterruptamente com o Outro.  

O consumo, seja ele material ou simbólico, adquire uma função extremamente 

significativa no mundo contemporâneo ao se firmar como fator relacional aos referentes 

identitários, isto é, estabelecemos nossas identidades a partir dos consumos ou não-consumos 

que realizamos. Por isso, as identidades na contemporaneidade são poliglotas, multiétnicas, 

migrantes e instáveis (CANCLINI, 2010). Visto que o consumo se insere nessas tramas 

comunicacionais e identitárias, as reflexões sobre ele e os processos de cidadania passam a ser 

relevantes para discutir os impactos na questão das visualidades e das visibilidades.  

 

1.3 CONSUMO, CIDADANIA E AS POLÍTICAS DE VISIBILIDADE 

Na concepção de Néstor García Canclini (2010), o consumo se vincula à cidadania 

justamente porque as mudanças nas maneiras de consumir alteram as formas de exercê-la. Com 

a deterioração das políticas institucionalizadas e um descrédito para com a participação pública, 

estaríamos gradativamente atestando o quanto uma série de demandas cidadãs se cinge menos 

aos processos democráticos do que ao consumo de bens, materiais e/ou simbólicos (Idem). 

A aproximação entre os conceitos de consumo e cidadania só é possível se o ponto de 

vista que lançamos sobre ambos não restar na superficialidade. Em primeiro lugar, deve-se 

descontruir a noção que toma o consumo como supérfluo e os consumidores como sujeitos 

irracionais ou apassivados. Em segundo lugar, não se pode reduzir a cidadania unicamente a 

uma questão de direito, dado que ela contempla as redes de sociabilidade e politicidade, a gerar 

sentidos de pertencimento: ela abrange práticas emergentes que não são sancionadas pelas 

ordenações jurídicas tradicionais. De fato, a cidadania influi nas subjetividades, na renovação 

da sociedade e na ordem democrática. A partir dela, novas formas de legitimidade são capazes 

de estruturar outro modelo de Estado, o que implica os acessos ao sistema sociopolítico. Com 

isso, concede ao sujeito o direito de participar em sua reelaboração, definindo aquilo de que 

quer fazer parte (CANCLINI, 2010).  

É premente enfatizar que, quando versamos sobre o consumo, também o apreendemos 

em seus domínios imagético e midiático, uma vez que evidenciam o modo pelo qual as 

visualidades adquirem sentido no intercâmbio das relações socioculturais. Essa configuração 
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do consumo das imagens e mídias vem se consolidando desde o início do século XX, na direção 

em que as tecnologias audiovisuais de comunicação se tornam patentes para o desenvolvimento 

do espaço público e ao exercício da cidadania. Em suma, esses meios eletrônicos “fizeram 

irromper as massas populares na esfera pública e foram deslocando o desempenho da cidadania 

em direção às práticas de consumo” (CANCLINI, 2010, p. 38). 

Como anteriormente abordado, a emergência das mídias em escala global altera as 

visualidades, identidades, as práticas de consumo e, ao também modificar as articulações entre 

o público e o privado, reordena a vida social, já que as modalidades audiovisuais estruturam 

novos arranjos culturais. Por isso, elas influenciam no exercício da cidadania. A produção, a 

circulação e o consumo midiáticos se tornam fundamentais às práticas cidadãs. Esse 

entendimento é compartilhado por Rocha (2009, p. 269) ao ratificar que “consumir, hoje, é 

consumir cultura midiaticamente mediada, digitalmente interligada, imaginariamente 

compartilhada, imageticamente realizada”. 

Precisamente no consumo midiático das visualidades é que as políticas de visibilidade 

emergem. O cenário que articula o consumo às imagens serve para compreender as dinâmicas 

comunicacionais que orientam nosso cotidiano. A produção imagética que permeia nossas 

vivências gera impactos nos consumos, bem como nas relações sociais e nos processos de 

cidadania. 

 

Cidadania e políticas de visibilidade 

Autores como Douglas e Isherwood (2009), Canclini (2010), McCracken (2003) e 

Slater (2002) evidenciam que o consumo evade os limites do utilitarismo ou do valor comercial 

dos bens. Apesar de o abordarem em diferentes perspectivas, afirmam que o consumo carrega 

e comunica significados culturais. Estes, por sua vez, estão constantemente em trânsito, ou seja, 

“o significado está ininterruptamente fluindo das e em direção às diversas localizações no 

mundo social, com ajuda de esforços individuais e coletivos (...)” (MCCRACKEN, 2003, p. 

99).  

As práticas de consumo se inter-relacionam, nessa perspectiva, aos embates de poder, 

haja vista que, “nos domínios da cultura, a contestação do poder toma a forma de luta por 

significado” (FISKE, 1987, p. 255, tradução nossa), embates esses que também dizem respeito 

à cidadania, como uma prática social, cultural e, acima de tudo, política. Assim sendo, as 
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visualidades estão arraigadas à cultura, por meio das práticas de consumo, da cidadania e das 

lutas pelo poder, não no sentido de seu controle absoluto, mas de uma não hegemonia (FISKE, 

1987).  

É nesse contexto que as políticas de visibilidade se processam. Rocha (2009) salienta 

que, ao falarmos em visível, não estamos levando em consideração apenas as particularidades 

daquilo que é capaz de ser visto e que se arquiteta em moralidades sígnicas e efetividade 

simbólica, mas abrangendo um conjunto de visualidades que são portadoras de legibilidade. As 

visibilidades se associam, portanto: 

(...) a mecanismos socioculturais partilhados que conferem a determinadas 

imagens visuais a qualidade de partícipes de sistemas de crença e de leitura 

visual reconhecíveis e reconhecidos como rastros e/ou registros de fatos 

dotados de relevância societal. O que é visível remete, pois, menos ao que se 

tornou imagem visual e mais àquela visualidade que, via jogo societal e 

estratégias comunicacionais, é reconhecida como dotada de valor de trocas 

simbólicas e de relevância comunicativa. Visibilidade, finalmente, apenas se 

realiza e se consuma no momento do consumo, da recepção, da codificação, 

da interpretação e da tradução. É, ainda, um recorte significante particular 

feito em um todo visual múltiplo e abrangente (ROCHA, 2009, p. 273). 

Todavia, como já discutido, apesar de vivermos em uma sociedade onde as 

visualidades são onipresentes, nem todas elas adquirem um status de visível. Se consumimos 

algumas visualidades, certamente deixamos de consumir outras. Ou são valoradas 

assimetricamente. As mídias, indo além de dispositivos transmissores de mensagens (COGO, 

2004), são uma instância muito propícia para examinarmos as mobilidades entre o visível e o 

invisível a que as imagens estão suscetíveis. 

Cogo (2004) explicita que as mídias conferem visibilidade às ações dos mais variados 

setores sociais e instituições, assegurando sua existência e estruturação. No cerne dessa 

conjuntura midiática, as atividades de atores e movimentos sociais se edificam 

progressivamente nas tensões pressupostas por um tipo de visibilidade pública facultada pelos 

meios de comunicação. Ao mesmo tempo, esses atores e movimentos se apropriam e 

recompõem tais lógicas, “transformando a esfera das mídias em um espaço simbólico de 

conflitos, disputas e negociações e que se encontra, portanto, submetido permanentemente às 

tensões contraditórias dos interesses que circulam na sociedade” (Ibidem, p. 4). 

As políticas de visibilidade, desse modo, resultam de um contínuo processo de 

embates, inclusive no âmbito midiático. Indivíduos, grupos e movimentos sociais acionam tais 

dinâmicas em suas demandas por cidadania. Ainda de acordo com Cogo (2004) “essas 
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micropolíticas cotidianas de visibilidade vão demandando a inclusão, na agenda política, de 

uma multiplicidade de demandas simbólicas e materiais”, que também perpassam as práticas 

de consumo. Por meio de uma cidadania visual (ROCHA, 2008), os indivíduos, grupos e 

movimentos sociais podem realizar suas demandas. 

No final do capítulo seguinte, prosseguirei com reflexões teóricas discutindo mais 

precisamente como essas dinâmicas se processam no caso das pessoas transgêneras. As práticas 

de consumo serão trabalhadas, por conseguinte, em duas perspectivas. A primeira delas 

corresponde às materialidades, aos modos como as pessoas transgêneras consomem bens para 

compor a sua transgeneridade. A segunda diz respeito à produção e ao consumo de imagéticas, 

isto é, de visualidades e visibilidades da transgeneridade, no sentido da fundamentação de uma 

política de visibilidade. 
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2. REFLEXÕES SOBRE OS GÊNEROS: POR UMA NÃO NATURALIZAÇÃO 

 

Anedota búlgara 

Era uma vez um czar naturalista 

que caçava homens.  

Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, 

ficou muito espantado 

e achou uma barbaridade. 

Carlos Drummond de Andrade. 

 

A não percepção do absurdo. A naturalização do horror. O movimento pendular entre 

civilidade e barbárie. Talvez nossos olhares estejam contaminados com tudo isso, habituados a 

tudo isso. Talvez realmente não façamos atenção à caça das borboletas, nem das andorinhas, 

tampouco de homens. E enquanto czares naturalistas, na Bulgária ou alhures, surpreendem-se 

com a aniquilação de animais, animalizam, eles mesmos, seus semelhantes. Uma vez animais, 

e, portanto, inferiores em uma concepção racionalizada de mundo, a morte se torna apenas um 

detalhe. 

À primeira vista o poema de Drummond parece fazer referência a um outro lugar, 

deslocado de nossa cotidianidade. Afinal, o que sabemos sobre a Bulgária? E sobre os czares 

búlgaros? Entretanto, repousa no fundo de sua poética um parecer a partir do qual podemos dar 

início às reflexões acerca dos gêneros e das sexualidades. Trata-se de uma crítica ao ato de 

naturalizar.  

Naturalizar é seguir a disposição regular das coisas, adquirir um status de normalidade 

dentro de certos arranjos preestabelecidos. Ao naturalizar algo – um conceito, uma imagem, 

uma realidade –, passamos a acreditar que as características dessa ordem sejam a própria ordem, 

isto é, deixamos de registrar sua completa arbitrariedade. O que é, efetivamente, natural? O que 

não é? Por quê? 

Embora esses questionamentos permaneçam em aberto, os processos de naturalização 

são muito relevantes quando versamos sobre a temática dos gêneros e das sexualidades, uma 

vez que há em tal domínio fronteiras muito bem definidas entre aquilo que é admissível ou 

estarrecedor. Em nossa sociedade e cultura, os gêneros e as sexualidades são arquitetados sobre 

estruturas naturalizadas e naturalizantes, que cristalizam a forma como experienciamos e 
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apreendemos suas possibilidades. Neste ordenamento, possuir uma vagina corresponde a ser 

mulher. Possuir um pênis corresponde a ser homem. Ser mulher pressupõe não ser homem. Ser 

homem pressupõe não ser mulher. Feminilidade é a negação do masculino. Masculinidade é a 

negação do feminino. A heterossexualidade se converte no princípio da existência humana. A 

homossexualidade é tão somente uma condição dissidente.  

A simplificação extremada nos faz questionar se todas as vivências humanas se 

adequam a essa fixidez. De fato, não podemos deixar de lado suas implicações regulatórias, 

excludentes e hierarquizantes. Como todo padrão prescreve limites, também acaba por 

demarcar o que está dentro e o que está fora, o que pertence e o que não pertence, o que se 

adequa e o que destoa. É por esse motivo que o estudo dos gêneros e das sexualidades diz 

respeito a todos nós, sem exceção. Acatando ou subvertendo os padrões de gênero e 

sexualidade, nossas experiências estão pautadas por eles. 

Assim sendo, ao longo deste capítulo, o objetivo é compor um conjunto de reflexões 

teóricas que desconstruam esses padrões, possibilitando apreender todas as experiências 

desviantes não sob o prisma da repulsa ou abjeção, mas, sim, como uma condição 

particularmente humana. Partindo de uma historicidade com relação à concepção do termo 

gênero, passarei em seguida a discussões mais aprofundadas sobre as maleabilidades e 

transitoriedades dos gêneros, pois, como afirma Joan Scott (1995, p. 93), “trata-se de um terreno 

que parece fixo, mas cujo significado é contextualizado e está em fluxo”. Elas irão auxiliar na 

compreensão da transgeneridade, ponto central deste estudo, e dos preconceitos, estigmas e 

discriminações que a acompanham, o que se considera transfobia. Por fim, tratarei dos 

processos de visibilização e invisibilização das pessoas transgêneras, inclusive no âmbito 

midiático, bem como o modo de articulação às políticas de visibilidade e às práticas de 

consumo. 

 

2.1 O CONCEITO DE GÊNERO E OS APRENDIZADOS POR DAVID REIMER 

Para iniciar as reflexões sobre o conceito de gênero, gostaria de me valer de um célebre 

caso que permite historicizá-lo e ao mesmo tempo ilustra as constantes regulações que recaem 

sobre nossos corpos e subjetividades. Trata-se de poderes que determinam o que somos e o que 

podemos vir a ser (BUTLER, 2006). Este é o caso de David Reimer. 
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David nasceu no dia 22 de agosto de 1965, em Winnipeg, no Canadá. Mas David nem 

sempre foi David. Bem como seu irmão gêmeo, foi designado como pertencente ao sexo 

masculino. Seus pais os chamaram, então, de Bruce e Bryan. Com aproximadamente sete 

meses, ambos os bebês seriam submetidos a uma cirurgia de circuncisão. Bruce foi o primeiro 

a entrar na sala de operação. O procedimento, apesar de ser considerado simples, não foi bem 

realizado. O bisturi elétrico apresentou um defeito e acabou por queimar completamente o pênis 

de Bruce. Seus pais foram advertidos pelo hospital sobre o acidente e ficaram consternados. 

Segundo seus próprios relatos, eles não sabiam o que fazer. 

Alguns meses após o incidente, eles assistiram a um programa de televisão do qual 

participava John Money. O psicólogo neozelandês falava sobre a cirurgia de redesignação de 

sexo em pessoas transexuais ou intersexos, e explicava que, se qualquer criança com uma idade 

inferior a dois anos passasse pela mesma cirurgia e fosse socializada com base em seu novo 

sexo e gênero, ela se adaptaria perfeitamente e viveria feliz (BUTLER, 2006). Para exemplificar 

o sucesso dessa modificação drástica, havia até uma transexual no palco, a relatar os benefícios 

de sua nova vida com sexo e gênero redesignados. Os pais de Bruce encontravam aí uma 

resposta.  

Eles entraram em contato com John Money, que os convidou para um encontro no 

Hospital John Hopkins, onde trabalhava, em Baltimore, nos Estados Unidos. Money sugeriu 

aos Reimers que eles poderiam converter o seu filho em uma menina. O que aos pais pareceu 

ser uma solução, na verdade, era a peça que faltava ao quebra-cabeça teórico-científico de John 

Money, pois ele havia elaborado uma teoria sobre o gênero, a partir de pesquisas com crianças 

intersexos, que colocava em oposição a natureza e a criação. Essas duas forças afetariam o 

modo como percebemos nós mesmos e o Outro, e como nos reconhecemos enquanto mulher 

ou homem.  

Money acreditava que a genética era importante, mas não exclusiva quando se tratava 

da formação dos gêneros. Um bebê, portanto, teria um gênero essencialmente neutro nos 

primeiros anos de vida, o que possibilitaria que fosse modelado ou remodelado em qualquer 

uma das categorias culturalmente estabelecidas de mulher ou homem. A criação, o ambiente 

social e as próprias sociabilidades da criança nesse período decisivo é que determinariam o 

modo como ela se sentiria em relação a seu sexo/gênero.  

Haja vista que esse conceito poderia ser contestado pelo fato de as crianças intersexos 

receberem uma quantidade excessiva de hormônios durante a gestação, não servindo de modelo 
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de generalização, Money reconheceu no caso dos Reimers a oportunidade para comprovar de 

uma vez por todas a sua teoria. Como Bruce tinha um irmão gêmeo, que apresentava, por 

conseguinte, sua mesma genética, e ambos não eram crianças intersexo, seriam eles o 

“experimento ideal”. Se a redesignação de sexo de Bruce obtivesse êxito, Money poderia 

legitimar sua concepção teórica sobre a neutralidade do gênero na infância, o papel 

extremamente significativo da socialização na sua formação e sua desvinculação a um 

determinismo biológico. 

Com a anuência de seus pais, Bruce foi submetido a uma cirurgia de castração, em 

julho de 1967. Ele teve seus testículos retirados e passou por alguns procedimentos preliminares 

para redesignar seu sexo. Os médicos criaram, assim, uma vagina rudimentar e decidiram 

esperar até que Bruce adquirisse uma maior idade para completar o processo. Bruce, naquele 

momento, deixava de existir. A partir de então ele seria Brenda. 

De acordo com Money, a condição essencial para que a mudança de sexo/gênero 

funcionasse seria Brenda não saber que havia nascido um menino. Assim, Bruce foi criado 

como uma menina, sendo constantemente encorajado e estimulado a corresponder às 

expectativas da feminilidade, inclusive pelo próprio John Money, nas visitas rotineiras que fazia 

ao Instituto de Identidade de Gênero, no Hospital John Hopkins11.  

Já naquela época, Money começou a realizar publicações sobre o caso, nas quais 

relatava o quanto havia sido bem-sucedida a redesignação sexual de Bruce. Ele insistia no fato 

de que tanto Brenda quanto seu irmão gêmeo se desenvolviam normalmente e estavam muito 

felizes com seus respectivos gêneros (BUTLER, 2006). Contudo, na medida em que foi 

crescendo, Brenda parecia cada vez mais não se adequar a seu novo sexo e gênero.  

Entre 8 e 9 anos, Brenda começou a perceber que ela não era uma menina. 

Aparentemente, ela exprimia, desde então, o desejo de ter certos tipos de jogos considerados 

“para meninos”, como pistolas e caminhões. Brenda também gostava de permanecer em pé para 

urinar. Um dia, na escola, ela foi surpreendida nessa posição e as outras meninas a ameaçaram 

de morte, caso continuasse (BUTLER, 2006). 

Notando esses desvios no comportamento de Brenda, Money tentou fazer com que 

aceitasse seu novo sexo e gênero sublinhando a diferença entre a anatomia das meninas e a dos 

                                                 

11 O programa de mudança sexual do Instituto de Identidade de Gênero da Johns Hopkins University School of 

Medicine foi extinto em 1980. 
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meninos, e sua equipe chegou a sugerir a ingestão de estrogênio. Money acreditava que os 

“problemas” que Brenda estava apresentando eram devidos ao fato de sua vagina não ter uma 

aparência “normal”.  

Money lhe falou da possibilidade de ter uma vagina verdadeira, e ela recusou; 

de fato, ela saiu correndo e gritando de sua sala. Money havia lhe mostrado 

fotos de vaginas e de mulheres no parto, fazendo a promessa de que ela 

também poderia dar a vida se aceitasse ter uma vagina (BUTLER, 2006, p. 

78, tradução nossa). 

Ao chegar à adolescência, essa situação se agravou, já que Brenda começou a parecer 

mais masculina. Em 1978, próximo à data da cirurgia para reconstrução de sua vagina, Money 

fez uma derradeira tentativa para convencê-la, a despeito de sua insistente recusa. Ele solicitou 

a uma transexual que falasse com Brenda e lhe explicasse todas as vantagens da cirurgia, de ter 

uma vagina. Na sua concepção, se alguém que havia realizado voluntariamente a cirurgia e se 

sentia bem com isso falasse com Brenda, ela seria igualmente convencida a realizá-la. A 

tentativa de Money não funcionou. Ao contrário, ela serviu para deixar Brenda mais 

inconfortável ainda, a ponto de dizer a seus pais que, caso voltasse a ver John Money, ela se 

mataria. Atemorizados com a ameaça de Brenda, acabaram por lhe contar a verdade.  

Em vista da revelação, Brenda decidiu começar a viver como menino e se autonomeou 

David.  

Durante esse período, David pediu e recebeu injeções de hormônios 

masculinos e retirou os seios. Um falo, para retomar o termo empregado por 

Diamond [um médico local com ideias opostas às de Money], foi construído 

para ele entre quinze e dezesseis anos. David não podia ejacular, por mais que 

sentisse prazer nessa região e urinasse a partir de sua base. Este falo se associa 

apenas aproximativamente às funções de um pênis (...) (BUTLER, 2006, p. 

78, tradução nossa). 

É sabido que todo esse percurso foi extremamente traumático não somente para David, 

mas também para seu irmão Bryan. Este, depois de descobrir a verdadeira história de David, 

desenvolveu uma série de transtornos mentais, que se agravaram em um quadro de 

esquizofrenia. Em 2002, ele foi encontrado morto em seu apartamento, por uma overdose de 

antidepressivos. Após o óbito do irmão, David também viria a perder a esposa, Jane, com quem 

era casado desde 1990. Em 2 de maio de 2004, ela lhe disse que queria a separação. Três dias 

depois, David Reimer cometeu suicídio dando um tiro na própria cabeça. Ele tinha 38 anos. 

 

Naturalidade e plasticidade 
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A história de vida de David Reimer é profundamente relevante aos estudos de gênero 

e sexualidade por diversos motivos. O principal deles é por David ter sido uma prova viva das 

crenças teóricas de John Money, assim como de suas consequências catastróficas. David e 

Money evidenciam um marco paradigmático que revoluciona o modo como entendemos os 

sexos, gêneros e identidades de gênero. 

Money instituiu, em sua teoria da construção social do gênero, um rompimento entre 

natureza e cultura. Em 1955, ele utilizou pela primeira vez os termos gênero e papel de gênero 

para fundamentar uma distinção entre o sexo biológico e aquilo que seriam as ações derivadas 

de uma condição feminina ou masculina do sujeito, isto é, os atributos que apresentariam e 

desempenhariam no interior de uma dessas categorias. Além disso, supõe-se haver uma 

neutralidade do gênero durante os dois primeiros anos da infância, o que possibilitaria sua 

maleabilidade (BUTLER, 2006; PRECIADO, 2011). O gênero adquire uma plasticidade, que 

o desloca de um condicionamento puramente biológico. 

Se por um lado a teoria de Money aparenta ser bastante progressista, por outro reitera 

os dualismos na categorização dos corpos, sexos e gêneros, além das vivências possibilitadas a 

partir deles. A plasticidade do gênero, portanto, existe somente dentro desses moldes 

preestabelecidos, que, por sua vez, são impostos. As gradações de corporalidades, de mulher e 

homem, de feminino e masculino, são simplesmente desconsideradas. É por isso que a 

socialização possui uma atribuição primordial no desenvolvimento da identidade de gênero. Em 

um ambiente permissivo, que não mantivesse a criança, que passara ou não pela redesignação 

de sexo, nos limites muito bem circunscritos dos modelos socialmente demarcados de mulher 

ou homem, feminino ou masculino, com certeza haveria alguma perturbação nessa ordem.  

As ideias sustentadas por Money ficam muito evidentes no caso de David Reimer: 

Bruce só poderia advir Brenda se fosse criado enquanto menina e nunca lhe fosse revelado o 

“segredo” de sua redesignação de sexo. Em um documentário produzido pela BBC12, Janet 

Reimer, mãe de David, comenta seus esforços para fazer com que seu filho, então Brenda, 

correspondesse ao modelo de feminilidade esperado. Ela relata que vestia David com vestidos 

muito bonitos e tentava constantemente fazer com que se interessasse por “atividades 

femininas”, como brincar com bonecas, fazer maquiagem e cozinhar. 

                                                 

12 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XKI9DyrN-Y8>. Acesso em: setembro de 2015. 
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Não podemos negligenciar que, como anteriormente discutido, Money respaldou sua 

teoria em estudos que havia realizado com crianças intersexo. Ela se baseou, então, em duas 

linguagens: a cromossômica e a estética. A primeira delas a ser acionada seria o juízo estético. 

Nesse sentido, instaura-se uma avaliação visual da aparência da genitália da criança e, caso 

destoe da “normalidade”, como, por exemplo, um pênis menor de 2,5 cm ou um macroclitóris, 

ela será considerada intersexo. Parte-se, então, para a análise cromossômica. Se ela revelar que 

os cromossomos de um recém-nascido com genitália ambígua possuem a conformação XX, ele 

será considerado geneticamente feminino, e caso apresente ao menos um cromossomo Y, será 

considerado geneticamente masculino.  

Contudo, no caso de um menino intersexo, deve ser avaliada concomitantemente a 

possibilidade de desenvolvimento de seu “tecido fálico” com o auxílio de tratamentos 

hormonais. Sendo a resposta negativa, redesignar essa criança ao sexo feminino resultaria mais 

“fácil”, pois, para Money, há uma simplicidade em construir cirurgicamente o corpo feminino, 

como se a feminilidade não fosse nada além de uma construção cirúrgica, uma eliminação 

corporal da masculinidade (BUTLER, 2006). O entendimento a respeito do gênero perpassa, 

assim, uma ordem biológica (cromossômica e hormonal) e tecnológica, capaz de moldar as 

características visuais dos corpos, gêneros e identidades para o que se considera mulher ou 

homem.  

A cultura emerge como medular à formação não somente dos gêneros, mas também 

dos sexos. O olhar que se lança à criança recém-nascida, ou mesmo antes de nascer, ainda no 

útero, é um olhar que prescreve o gênero. É “como se os olhos fossem finalmente os 

encarregados de estabelecer a verdade do gênero, verificando a correspondência entre os órgãos 

anatômicos e uma ordem sexual ideal binária” (PRECIADO, 2011, p. 126, tradução nossa). 

Desse modo, os olhos são constantemente empregados como fiscais de um binarismo entre os 

sexos dos corpos e os gêneros, prontos para rastrear, discriminar e corrigir de modo 

intransigente o que escapar de uma normalidade almejada. 

O que observamos é a onipotência de uma imagem social dos gêneros que prescreve 

os sexos dos corpos e as experiências que estabelecemos ao longo de nossas vidas após sermos 

designados a um dos dois universos instituídos na cultura: o feminino ou o masculino. Nesse 

sentido, a designação de sexo de uma criança, seja ela intersexo ou não, é estabelecida a fim de 

impregná-la com uma identidade social estável. De acordo com Butler (2006, p. 81, tradução 

nossa) “não somente essas tentativas de ‘correção’ impõem uma violência à criança, mas elas 
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reforçam a ideia de que o gênero deve ser confirmado de maneira singular e normativa pela 

anatomia”.  

David ilustra esse império da visualidade anatômica. Depois de ter seu pênis 

carbonizado na cirurgia de circuncisão, sua anatomia não poderia mais corresponder àquela 

esperada de um menino, mesmo possuindo um cromossomo Y. Por isso, a possibilidade de 

redesignar seu sexo parecia factível ou “a melhor opção”. Mutilando seu corpo mais uma vez, 

poderiam inscrevê-lo nos domínios do feminino. Bastaria, depois dessa etapa, que David fosse 

sociabilizado como uma menina para que o processo de redesignação funcionasse. Isso porque, 

para Money, “o sexo biológico baseava-se no argumento segundo o qual uma ‘identidade sexual 

adequada’, masculina ou feminina, deveria estar ancorada em uma anatomia, de homem ou 

mulher, que não lhe parecesse contraditória” (MACHADO, 2005, p. 259). “Neste sentido, os 

corpos sexuais são produto de um estilo e desenho preciso que poderia se chamar Moneysmo” 

(PRECIADO, 2011, p. 123, tradução nossa). 

Em tal entendimento há um pressuposto de que o que constitui o sexo é a biologia dos 

corpos, enquanto o que constitui o gênero é um processo contínuo de socialização. Então, por 

mais que o sexo possa ser constituído, ele está investido dentro de certos moldes governados 

por estéticas do gênero. Elas prescrevem a existência de apenas dois tipos de corpo e de sexo, 

o da mulher com uma vagina e o do homem com um pênis, e dois gêneros, que corresponderiam 

a uma cultura alicerçada nessas bases. Tanto os corpos quanto os sexos, os gêneros e as 

identidades de gênero, que estabelecem entre si relações bastante complexas, são encerrados. 

Assim, pode-se constatar, a partir do caso de David, que, por um lado, Money levanta 

ponderações sobre o que é mais determinante para a identidade sexual e de gênero de um sujeito 

(definitivamente a socialização, em sua teoria), e, por outro, não contesta os ideais hegemônicos 

e binários dos sexos e dos gêneros (MACHADO, 2005). 

Essa discussão nos conduz a um paradoxo. Ao passo que cientistas como Money 

embasavam a designação e a redesignação do sexo na aparência da genitália, para outros, como 

Milton Diamond, a experiência com David Reimer comprovava que estabelecemos um 

sentimento de pertencimento de gênero que é profundamente arraigado ao órgão genital, como 

se houvesse uma verdade interna que nenhuma socialização pudesse modificar (BUTLER, 

2006).  

Na primeira perspectiva, a base da identidade social de mulher ou de homem 

é constituída pela aparência da anatomia, a percepção que os outros têm e que 

eu mesmo tenho quando os outros me olham. Na segunda, a identidade de 
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gênero está baseada sobre a presença genética do “Y” que trata tacitamente de 

estruturar a representação de si e o sentimento de pertencimento a um sexo 

(BUTLER, 2006, p. 82, tradução nossa). 

O que une ambas as noções é a ratificação de uma norma que não permite desvios. 

Não há variáveis do corpo feminino ou do masculino. Não há variáveis entre os gêneros. 

Defende-se a diferença sexual binária como normal e natural (PRECIADO, 2011). Isso significa 

que corpos, sexos e gêneros devem ser fortemente controlados e, quando necessário, corrigidos, 

para que se adequem, para que tenham um aspecto “normal”. As experiências de David Reimer 

ultrapassam, portanto, os debates sobre os sujeitos intersexos e transexuais, pois David sentiu 

em sua própria pele, em sua própria carne, em seu próprio corpo, o peso dessa norma 

sociocultural e de sua naturalização, que regula corpos, sexos e gêneros, a fim de inscrevê-los 

em categorias fixas.  

Por mais que em determinadas situações se possa recorrer a tecnologias para mobilizar 

sua plasticidade, a norma continua a delimitar seu alcance: ela permite apenas uma transição 

completa entre as categorias. Como afirma Butler (2006, p. 84, tradução nossa) “a 

maleabilidade é violentamente imposta e a naturalidade é produzida artificialmente”. Nesse 

sentido, toda ambiguidade deve ser eliminada. Restam-nos algumas questões, provavelmente 

sem resposta precisa: há um verdadeiro “eu” generificado? Ou melhor, há uma essência do 

gênero? Há um destino genético em sua constituição? Os gêneros podem realmente ser 

considerados naturais? 

Das muitas leituras possíveis sobre o caso de David Reimer, não vou sustentar uma ou 

outra tese sobre a teoria do gênero, pois devemos apreender sua história de maneira a não 

invalidá-la. É preciso salientar o quadro disciplinar ao qual David foi submetido ao longo de 

sua infância e adolescência. As equipes de psicólogos observaram seus comportamentos, 

demandaram a ele e a seu irmão para se despirem na frente deles, para que avaliassem seu 

desenvolvimento genital; mostravam-lhes fotos de aparelhos genitais “normais” no intento de 

que David passasse a desejá-los, e um membro dessa mesma equipe chegou a pedir que David 

imitasse o coito com seu irmão (BUTLER, 2006). Dispositivos de poder e, sobretudo, de saber 

foram exercidos sobre o corpo e a pessoa de David (Ibidem). 

Na medida em que a apresentação e a observação de si podem ocorrer unicamente na 

interação com um Outro, um público perante o qual produzimos uma imagem, nota-se o quanto 

os atos e discursos de David, enquanto Brenda, são continuadamente examinados e avaliados, 

com o objetivo de extrair deles uma verdade, o seu real gênero (BUTLER, 2006). A coerência 
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de seu sexo (e gênero) estava em risco. Há, portanto, uma norma aplicada a seu corpo, um ideal 

normalizador exprimido pela pluralidade de olhares que não cessam de perguntar: “esta pessoa 

é suficientemente feminina? Ela conseguiu atingir a feminilidade? Sua feminilidade está 

corretamente corporalizada?” (Ibidem, p. 85, tradução nossa). Omite-se, nega-se e se 

desconsidera que a compreensão dos sexos e dos gêneros pode exceder as normas de 

inteligibilidade. Logo, há uma ratificação, no tocante aos corpos sexuados e aos gêneros, de que 

nada é assimilável fora de um enquadramento normativo (Idem). 

Em síntese, David Reimer nos possibilita o exame do conceito de gênero, o modo 

como fora utilizado em seus primórdios e os efeitos de suas normatizações. Obviamente, desde 

David, tanto a realidade social quanto os saberes sobre os gêneros e as sexualidades foram 

sendo alterados. Mas é importante focarmos nosso olhar sobre essa naturalização das categorias 

do sexo, do gênero e das identidades de gênero. Se o moneysmo expôs sua plasticidade, não 

devemos utilizá-la para forçar os sujeitos às categorizações preestabelecidas, mas, ao contrário, 

para abalar suas estruturas e demonstrar que toda naturalidade é, na verdade, artificial e 

arbitrária.  

Tendo isso em mente, partirei agora para uma reflexão mais aprofundada sobre a 

transgeneridade e os modos pelos quais as vivências das pessoas transgêneras expõem a 

fragilidade das estruturas do gênero. Também discutirei com mais detalhes as consequências 

em se transgredir seus marcos binários.  

 

2.2 TRANS-GÊNEROS: REFLEXÕES APROFUNDADAS SOBRE A 

TRANSGENERIDADE 

Após John Money, o termo gênero foi apropriado por diversos grupos e movimentos 

sociais, como os feministas e LGBT, com o intuito de enfatizar o caráter fundamentalmente 

social das diferenças fundamentadas no sexo biológico. No caso das feministas, gênero foi 

empregado para assinalar a recusa ao determinismo biológico e ao mesmo tempo evidenciar os 

aspectos relacionais das definições normativas da feminilidade e da masculinidade, tornando-

se um indicativo das construções culturais que recaem sobre as concepções de feminino e 

masculino, bem como nas identidades, representações e símbolos daí decorrentes (SCOTT, 

1995). “Estabelecidos como um conjunto objetivo de referências, os conceitos de gênero 
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estruturam a percepção e a organização concreta e simbólica de toda a vida social” (Ibidem, p. 

88). 

Assim sendo, por mais que as categorias socioculturalmente construídas do gênero 

possam parecer constantes e fixas, elas são, na verdade, instáveis. O que ocorre é que, por meio 

de sistemas de significado normativos, busca-se criar a ilusão de que os gêneros possuem uma 

coerência, uma autossuficiência em si mesmos. Contudo, conforme aponta Joan Scott (1995), 

os ideais de feminilidade e masculinidade nunca poderão ser tomados sob essa perspectiva, 

visto que eles variam de acordo com situações contextuais. Como veremos adiante, Judith 

Butler (2008), possui um entendimento similar, ao sustentar que os gêneros são desempenhados 

performaticamente. 

Em vista desses engessamentos, necessitamos de uma rejeição do caráter inerte e 

permanente das oposições binárias, de uma historicização e de uma desconstrução dos termos 

instituintes das diferenças sexuais, pois o gênero é uma forma primária de significar as relações 

de poder (SCOTT, 1995). Aqui é interessante nos voltarmos às ideias de Michel Foucault (1979; 

1988), que auxiliam a entender como o poder não é unificado, coeso e/ou centralizado. Somente 

a partir de uma concepção que assimile o poder como um tensionamento reiterado, a se espraiar 

nas relações sociais mais banais e cotidianas, é que somos capazes de observar que as 

polaridades sexuais e de gênero podem ser abaladas desde o seu interior (SCOTT, 1995).  

“O gênero, então, fornece um meio de decodificar o significado e de compreender as 

complexas conexões entre várias formas de interação humana” (SCOTT, 1995, p. 89), 

representando uma direção na qual os poderes e a própria política são configurados, ratificados 

e/ou refutados. A problemática central se torna a constituição de hegemonias políticas que 

buscam coercitivamente normatizar os gêneros, estabelecendo-os em polos opostos e repelentes 

de onde emerge um processo de naturalização: toda a construção humana é soterrada por falsas 

naturalidades. Desse modo, tanto os binarismos entre mulher-homem, feminino-masculino, 

homossexual-heterossexual, normalidade-abjeção, norma-desvio, etc., quanto as relações 

sociais que se instituem tendo como base os ordenamentos regulatórios passam a fazer parte 

dos significados de poder: questionar ou modificar qualquer um de seus aspectos regimentais 

ameaça o sistema binário como um todo (Idem). Sua essência natural, ou divina, está 

consequentemente fadada a ruir, por mais que inúmeros esforços sejam realizados na tentativa 

de salvaguardar esses ideários de pureza. 
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É nessa direção que Scott (1995, p. 92) sabiamente questiona: “se as significações de 

gênero e de poder se constroem reciprocamente, como as coisas mudam?”. A própria autora 

preconiza um caminho provável ao sustentar que as mudanças podem irromper dos lugares os 

mais diversos (Idem). A transgeneridade, ou os trânsitos contínuos que as pessoas transgêneras 

efetuam por meio de suas vivências, de sua existência, é um claro exemplo de como os 

binarismos e as normatizações de sexo, gênero e orientação sexual não conseguem abarcar a 

integralidade das subjetividades humanas. E mesmo se em âmbito social e cultural tais padrões 

estabeleçam fronteiras e margens para excluir ou inviabilizar o que Butler (2011) nomeia de 

vidas precárias, elas não são impermeáveis. Ao contrário, fronteiras e margens demonstram o 

quanto a homogeneidade do que se encontra no centro é intrinsecamente frágil. “O mesmo 

dispositivo que procura estabelecer a norma contribui também para miná-la” (BUTLER, 2006, 

p. 59, tradução nossa). 

Por conseguinte, a emergência de novos tipos de símbolos culturais pode possibilitar 

a reinterpretação ou a reescrita dos discursos sobre os gêneros, sendo que: 

Nós só podemos escrever a história desse processo se reconhecermos que 

“homem” e “mulher” são, ao mesmo tempo, categorias vazias e 

transbordantes. Vazias, porque não têm nenhum significado último, 

transcendente. Transbordantes, porque mesmo quando parecem estar fixadas, 

ainda contêm dentro delas definições alternativas, negadas ou suprimidas 

(SCOTT, 1995, p. 93). 

Haja vista que “a “diferença sexual” foi estabelecida não somente como um fato 

natural, mas também como uma base ontológica para diferenciação política e social” (SCOTT, 

2005, p. 21), verificamos como o gênero assinala um complexo e contingente regime no qual 

as transformações são negociadas nos termos da diferença, dos micropoderes e da política.  

 

Dos sistemas classificatórios: convenções culturais e estruturas de poder 

Como defende Butler (2006), a legibilidade de nossa existência sempre se efetua por 

meio de determinadas normas. O gênero corresponde a uma delas. Um claro exemplo está na 

pergunta corriqueira que se faz a uma pessoa grávida ou diante de um recém-nascido: “é menino 

ou menina?”. A inteligibilidade desse ser ganha contornos dentro de uma vida generificada, na 

qual observamos dois polos muito bem definidos e excludentes entre si. Não há possibilidades 

de reconhecimento para além dos limites de fronteiras profundamente delimitadas e 

controladas.  



57 

 

 

As normas demonstram um duplo aspecto: se por um lado criam unidades de sentido 

que orientam a vida social, formando as bases de uma organização ética e política, por outro, 

fornecem critérios de normalização (BUTLER, 2006). Especificamente no que concerne às 

normas hegemônicas de gênero, define-se coercitivamente o que são mulheres e homens 

“naturais”. É assim que, ao incidir sobre os corpos, regimentam normalidades à anatomia ao 

mesmo tempo em que se a toma como origem sine qua non do próprio sexo biológico e do 

gênero.  

A genitália se transforma em uma referência central à cisão entre mulher-homem e 

feminino-masculino, de onde é depreendida uma “naturalidade” constitutiva das diferenças. Se 

porventura essa anatomia for ambígua ou indefinida, como no caso de crianças intersexo, ela é 

o mais rapidamente possível submetida a cirurgias e a tratamentos médicos e hormonais para 

que sua “natureza incompleta” seja restaurada nesse corpo anormal (MACHADO, 2005). As 

normas que fazem com que esses mesmos corpos sejam tidos como desviantes, aberrações ou 

erro da natureza passível de correção advêm transparentes, implícitas, e, portanto, agem de 

modo extremamente radical e invasivo. 

A dinâmica de uma função regulatória ou normalizadora se processa por entre as 

normas. Para o gênero, elas podem representar um essencialismo bastante perigoso, capaz de 

levá-lo a ser considerado uma verdade absoluta, muitas vezes tida como interior ao sujeito. Mas 

o gênero, por mais que seja produzido de maneira complexa por práticas de identificação e 

performatividades, não sendo sempre unívoco ou claro o suficiente para que se possa apreendê-

lo a partir de uma integralidade (BUTLER, 2006), é representado como norma em nossa 

sociedade e cultura. “As mulheres e os homens existem (...) como normas sociais, e eles são, 

segundo a perspectiva da diferença sexual, o conteúdo da diferença sexual” (Ibidem, p. 239, 

tradução nossa). 

Essa relação também está implicada no âmbito do desejo, no qual uma 

heterossexualidade compulsória está prevista. A partir dela, a dualidade dos sexos e gêneros 

adquire uma complementariedade primordial: 

O gênero só pode denotar uma unidade de experiência, de sexo, gênero e 

desejo, quando se entende que o sexo, em algum sentido, exige um gênero – 

sendo o gênero uma designação psíquica e/ou cultural do eu – e um desejo – 

sendo o desejo heterossexual e, portanto, diferenciando-se mediante uma 

relação de oposição ao outro gênero que ele deseja. A coerência ou unidade 

internas de qualquer um dos gêneros (...) exigem assim uma 

heterossexualidade estável e oposicional. (...) Essa concepção do gênero não 

só pressupõe uma relação causal entre sexo, gênero e desejo, mas sugere 
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igualmente que o desejo reflete ou exprime o gênero, e que o gênero reflete 

ou exprime o desejo (BUTLER, 2008, p. 45, grifo da autora). 

Logo, enquanto configurações socioculturais, variáveis no tocante a diferentes 

conjunturas temporais, as normas de gênero são onipresentes, pois representam os sentidos 

estabelecidos em torno de vivências consideradas substancialmente diferenciais, a invadir até 

mesmo os terrenos do desejo e da linguagem. Delimitando corpos e, consequentemente, 

subjetividades e identidades, elas emergem como uma questão política.  

Não devemos nos esquecer de que tais normas, além de agirem no cotidiano das 

relações interpessoais, também possuem a capacidade de se institucionalizar, permeando as 

esferas legais, médicas, educacionais, políticas, militares, midiáticas, entre outras. Convertem-

se em saberes e poderes que, retroativamente, alimentam os ordenamentos instituídos pelas 

normas. Para Foucault (1988), tais regulações não somente incidem sobre o sujeito, mas o 

formam. Isso implica que, para nos constituirmos como sujeitos, devemos estar englobados 

nessas normas, passar por um assujeitamento que vai da linguagem às instituições.  

Isto posto, podemos verificar que as normas de gênero são tão constantes e potentes, 

muitas vezes subjacentes a relações sociais e a estruturas de poder, que a determinação total de 

seus efeitos é infactível. De qualquer modo, se o gênero está implicado em um fazer, em uma 

atividade incessantemente reiterada ou performada, já que pressupõe uma dialogia social para 

se instituir, é inegável que algumas vivências excedam os limites das normas que o regimentam. 

Fazer o gênero pode, então, significar transgredir as normas hegemônicas que circunscrevem 

as fronteiras de uma existência social (BUTLER, 2006).  

Muito embora esteja colocada nessa reflexão a probabilidade de um tensionamento das 

normas de gênero, isso não significa que uma violação a suas demarcações não acarrete 

consequências aos sujeitos que as realizam. Transgredir as barreiras dos binarismos pode 

representar a perda de uma inteligibilidade cultural, que afeta diretamente o status de humano, 

de uma vida viável (BUTLER, 2006; 2008). Instaura-se sobre essas vivências desviantes o peso 

da precariedade, transformando-as em vidas de menor valor, ou de valor algum.  

As ambiguidades e os trânsitos entre as categorias duais do gênero são uma ameaça 

latente à organização do sistema binário. A transfobia, aversão discriminatória em relação às 

pessoas transgêneras, elucida como mecanismos de contenção de uma “normalidade” desejada 

são empregados contra os sujeitos que ousam desafiar uma hegemonia das normas de gênero.  
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De fato, todas as normas, em algum grau, são restritivas, sendo que essa limitação pode 

operar como origem de violências que visam ratificar ininterruptamente a própria norma. 

Adiante, voltarei a discutir esses efeitos para as pessoas transgêneras, mas o que vale salientar 

desde já é que os modos de vida que não se enquadram nos marcos binários também fazem 

parte das normas de gênero, ou melhor, suas expressões performativas consideradas abjetas ou 

desviantes são estabelecidas em clara conexão com as normas em si. 

Estando evidenciado como as normas orientam a legibilidade de determinadas vidas 

enquanto impelem outras a uma marginalidade precária, como se institucionalizam, moldam 

corporalidades e instituem regimes de violência, passarei agora a abordar as tecnologias de 

gênero. A atenção se concentrará nos modos pelos quais o gênero se comporta como produto 

de diferentes tecnologias sociais, políticas e mesmo bioquímicas. 

 

Liquefazendo o gênero 

O gênero não é uma propriedade corporal e tampouco se refere apenas às diferenças 

sexuais (LAURETIS, 1994). Ele se constrói por meio de relações sociais que, inscritas na 

história, são preexistentes ao sujeito. Nessa perspectiva, as concepções culturais hegemônicas 

do gênero se dão a partir de duas categorias complementares, mas que se excluem mutuamente, 

“nas quais todos os seres humanos são classificados e formam, dentro de cada cultura, um 

sistema de gênero, um sistema simbólico ou um sistema de significações que relaciona o sexo 

a conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias sociais” (Ibidem, p. 211). 

Expandindo esse conceito ao nível semiotécnico e molecular, Preciado (2008) 

problematiza de forma excepcional como nossa concepção do gênero está implicada em amplos 

dispositivos tecnológicos que operam em nossos corpos e em nossas subjetividades. O 

filósofo13 defende seu posicionamento tomando como base a experiência de autoadministração 

de doses de testosterona em seu “corpo de mulher” durante mais de 200 dias. Preciado (Idem) 

busca revelar os processos culturais, políticos e técnicos por meio dos quais os corpos e gêneros 

são entendidos como instâncias naturais. 

Se atentarmos ao fato de que desde o final do século XIX os corpos e as sexualidades 

vêm sendo objeto de uma minuciosa gestão governamental e industrial, compreenderemos 

                                                 

13 Preciado anunciou em 2014 que estava começando um processo de transgenerificação. Nesse mesmo ano alterou 

seu nome de Beatriz para Paul. Por isso, faremos o acordo gramatical no masculino.  
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como na contemporaneidade o sujeito hegemônico (sempre pressuposto enquanto masculino, 

branco e heterossexual) se constitui na qualidade de um corpo farmacopornograficamente 

complementado e consumidor de serviços sexuais (PRECIADO, 2008). Aqui o interesse se 

volta, sobretudo, à gestão bioquímica que esse regime acarreta nos corpos, nos gêneros e nas 

sexualidades. Estamos falando novamente dos biopoderes. 

Remetendo-se a Michel Foucault, Preciado (2008, p. 65, tradução nossa) define o 

biopoder como “uma forma de poder produtor, difuso e tentacular: transbordando do domínio 

jurídico e do quadro punitivo, ele se torna uma força que penetra e constitui o corpo do 

indivíduo moderno”. Vemos em John Money, o primeiro a utilizar o termo gênero, uma amostra 

da ação desses biopoderes: por meio de um discurso biotecnológico, Money evocava a 

possibilidade de intervir, por tratamentos hormonais e cirúrgicos, no sexo de bebês, a sustentar 

uma maleabilidade das categorias culturais do gênero que daí se depreenderiam, e assim o fez 

em David Reimer.  

Seguindo a vertente das normas de gênero, os biopoderes atuam como dispositivos 

disciplinares. São técnicas mecânicas, arquiteturais e semióticas de naturalização do sexo 

biológico e, consequentemente, do gênero. Eles auxiliam na continuidade da visibilidade dos 

corpos “normais” ao mesmo tempo em que deslocam os “anormais” a regimes drásticos de 

invisibilidade ou de não representatividade (PRECIADO, 2008). Trata-se de uma “ontologia 

óptica” (Idem), que fundamenta o real como o visível. Logo, os ideais biopolíticos de gênero 

coordenam as feminilidades e masculinidades desejadas e “apropriadas”, zelando para que elas 

se perpetuem como os moldes que legitimam a própria existência do sujeito. Bem como na 

perspectiva butleriana, isso nos leva a aferir que nem todas as vidas serão dignas de serem 

vividas, de acordo com tais parâmetros. 

Os códigos normativos incitam o sujeito a se afirmar como feminino ou masculino, 

mulher ou homem, homossexual ou heterossexual, trans ou bio (PRECIADO, 2008). São 

“ideais regulatórios, ficções políticas que encontram na subjetividade do indivíduo seu suporte 

somático” (Ibidem, p. 102, tradução nossa). Especialmente a respeito da divisão entre trans e 

bio, temos uma distinção que é ontológica e sexual: um corpo que se vale de múltiplas 

tecnologias – cirúrgicas, hormonais e mesmo legais – para modificar a designação do gênero 

que lhe fora imposta no momento do nascimento vs. um corpo que resguarda essa mesma 

designação. 
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A diferença entre “bio” e “trans” se articula em função da resistência à norma, 

da consciência dos processos técnicos (farmacopornográficos) produzindo a 

masculinidade e a feminilidade e do reconhecimento social no espaço público. 

Isso não implica nenhum julgamento de valor: o gênero “trans” não é nem 

melhor, nem mais político que o gênero “bio” (PRECIADO, 2008, p. 102, 

tradução nossa).   

Assim sendo, o gênero na contemporaneidade se converte em um dispositivo abstrato 

de subjetivação técnica: 

(...) a gente o cola, a gente o corta, a gente o desloca, a gente o cita, a gente o 

limita, a gente o engole, a gente o injeta, a gente o enxerta, a gente o digitaliza, 

a gente o copia, a gente o concebe como design, a gente o compra, a gente o 

vende, a gente o modifica, a gente o hipoteca, a gente o transfere, a gente o 

baixa, a gente o aplica, a gente o transcreve, a gente o falsifica, a gente o 

fabrica, a gente o permuta, a gente o dosa, a gente o administra, a gente o 

extrai, a gente o contrata, a gente o subtrai, a gente o nega, a gente o renega, a 

gente o trai... Ele transmuta (PRECIADO, 2008, p. 105-106, tradução nossa).   

 O gênero se liquefaz. Escorre por sociabilidades, técnicas, imagens, linguagens, 

políticas, sistemas econômicos, fórmulas químicas... Anticoncepcional, testosterona em gel, 

pílulas ou em doses intravenosas, estimulantes sexuais, suplementos alimentares para o 

aumento de massa muscular, remédios para emagrecer: técnicas de controle corporal, de 

controle das visibilidades do gênero, de fenótipos erigidos sobre códigos e padrões binários 

incapazes de conter sua fluidez. De fato, onde se origina o gênero? Nas normas ou pelas 

normas? No interior dessas tecnologias? Performaticamente? Em nossas células? Talvez nunca 

possamos responder a esses questionamentos. Sobra-nos, então, a tarefa de desnaturalizar sua 

origem, já que ela se encontra em toda parte. 

Como sustenta Preciado (2008), há diversos modelos de generificação, programações 

de gênero que se modificam em diferentes momentos históricos, socioculturais e políticos: o 

gênero se porta como “um programa operacional capaz de fazer proliferar as percepções 

sensoriais sob formas de afetos, desejos, ações, crenças e identidades” (Ibidem, p. 107, tradução 

nossa). Nessa concepção, o autor avança em relação à teoria da performatividade de Butler, 

pois o gênero é e será cada vez mais uma tecnoecologia política, não se detendo somente em 

metáforas, ideologias e tampouco em performances. Essas tecnologias produzem uma política 

viva, enraizada em nossos corpos, nas cadeias moleculares de hormônios em nosso sangue, nas 

próteses de que nos valemos para sobreviver: “Nós vivemos sob o controle de tecnologias 

moleculares, de camisas de força hormonais destinadas a manter as estruturas de poder do 

gênero” (Ibidem, p. 109). 
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Obviamente que a política do gênero não deixa de ser regulada. Da maneira mais 

aterrorizante verificamos, na verdade, que ela nos controla desde o nosso interior. A política do 

gênero pulsa nas veias, nutre neurônios, gere reações químicas. Os poderes se imiscuem em 

escala micro, nano. Biocódigos produzindo subjetividades. Bioquímicas generificadas para nos 

generificar. Substâncias sintéticas. Testosterona-masculinidade. Estrogênio-progesterona-

feminilidade. Ou masculinidade-testosterona? Feminilidade-estrogênio-progesterona? Ou 

estrogênio-masculinidade? Feminilidade-testosterona?  

Apelidando de diabo em gel a testosterona aplicada em seu corpo, Preciado questiona 

a partir dela tais regimes de controle sobre os biocódigos do gênero. Em suas palavras, “nada 

permite afirmar que os efeitos produzidos pela testosterona são masculinos. (...) A 

masculinidade é somente um dos possíveis subprodutos políticos (e não biológicos) da 

administração de testosterona” (PRECIADO, 2008, p. 131, tradução nossa). O que está em jogo 

é uma materialidade do gênero que há muito vem sendo considerada inerente ao corpo. Por 

mais que efeitos bioquímicos possam ser distinguidos no que concerne ao funcionamento de 

nossos corpos e influenciar o modo como eles são constituídos, o que notabilizamos é que o 

próprio entendimento, inclusive médico e científico sobre ele, está calcado em uma construção 

que é primordialmente generificada. Estamos em face da completa arbitrariedade da produção 

de saberes e poderes que nos generificam. Não há, por conseguinte, um a priori quando 

versamos sobre o gênero: sua realidade, e materialidade, está em sua construção, ininterrupta 

construção. 

A circunscrição de feminilidades e masculinidades que se excluem por meio de 

distinções encontradas até em nível molecular é uma falácia. Mas nela provavelmente estão 

contidas as pistas para os interesses reguladores que visam dirigir subjetividades, identidades, 

desejos, enfim, as realidades sociais anuídas somente por intermédio de uma normatização. O 

agenciamento do sujeito fica, portanto, condicionado a possibilidades delimitantes, restritivas: 

seguir as normas ou correr o risco de ser fadado à ininteligibilidade social.  

Assim sendo, se o gênero é fundado desde um âmbito molecular, ele é capaz de ser 

modificado. As mesmas regras que regimentam as normatizações permitem que os desvios 

possam ocorrer. As transcorporalidades e as transvivências estão aí englobadas. Por meio de 

múltiplas técnicas promovem um deslocamento das normas. Elas as ultrapassam. Mas, como já 

observado, isso não ocorre sem consequências, punições, violências. 
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2.3 POR ENTRE PERIGOS, LIMIARIDADES E TRANSGRESSÕES: DAS 

CONSEQUÊNCIAS DE SE IR ALÉM DAS NORMAS 

Ao se voltar aos rituais de poluição em vários povos e culturas, considerando as noções 

de pureza e sujeira como parte de macrossentidos sociais, Mary Douglas teoriza no clássico 

Pureza e perigo os modos pelos quais a ordem social e cultural busca ser preservada, com o 

propósito de manter uma homogeneidade pretendida. Douglas (1976) permite a compreensão 

de como as transgressões das normas são significadas, pautando-se nas antinomias 

pureza/impureza, limpeza/sujeira, contágio/purificação, ordem/desordem. Isso é importante 

para percebermos como a transgeneridade, não se limitando às normatizações binárias, pode 

ser apreendida.  

De acordo com Douglas (1976), as sociedades elaboram estruturas com imagens, 

idealizações e extensões bastante delimitadas entre ordem e desordem, o que pressupõe a 

punição da transgressão a esses limites. Incorporada nos padrões que buscam estabelecer uma 

unidade de experiência, a ordem social é protegida por perigos, que ameaçam incessantemente 

qualquer transgressor(a). Desse modo, determinados valores morais e regras sociais são 

definidos em íntimo vínculo com o prenúncio do perigo, de uma poluição, de um contágio. 

Algumas das poluições servem mesmo de analogia ao conceito de ordem social, dado que 

“ideias sobre separar, purificar, demarcar e punir transgressões, têm como sua função principal 

impor sistematização numa experiência inerentemente desordenada” (DOUGLAS, 1976, p. 15). 

As vivências tidas como ambíguas ou anormais representam esse risco do desordenamento dos 

sentidos que organizam a vida social. 

Se a ordem, assim como as normas, implica um conjunto de restrições, a desordem, 

pelo contrário, é ilimitada. Na prática, ela estabelece uma dialogia com os padrões que instituem 

a ordem: a desordem os corrompe ao mesmo tempo em que serve como material sobre o qual 

eles se condensam. Ela representaria, pois, tanto o perigo quanto o poder. As margens são 

extremamente relevantes para o centro: sem elas nenhuma unidade pode se estabelecer. Dito de 

outra maneira, “as ambiguidades e anomalias situadas nos interstícios e fronteiras dos sistemas 

classificatórios trazem a desordem que destrói os padrões, mas também fornecem a matéria-

prima da padronização” (CARRARA; SIMÕES, 2007, p. 84). 

 Em tal acepção, as margens servem igualmente como um locus de permanência aos 

sujeitos que são sistematicamente excluídos por não se adequar aos padrões sociais. Nesse 

estado, seu status é indeterminável e suas vivências são símbolos do perigo, que repousa nos 
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estados de transição, “simplesmente porque a transição não é nem um estado nem o seguinte, é 

indefinível” (DOUGLAS, 1976, p. 119). A transgeneridade, portanto, está fadada a esse estado 

marginal, do qual só pode ser deslocada a partir de contestações, de lutas, sejam elas 

performáticas, ideológicas, políticas e/ou cidadãs. O continuum das passagens entre as normas 

e as categorias do gênero que as pessoas transgêneras suscitam polui os ideários da ordem. 

Como assevera Douglas (Idem), “a pessoa que tem de passar de um a outro [estado], está ela 

própria em perigo e o emana a outros”. 

O perigo contido nas margens, contudo, possui a capacidade de se transfigurar em uma 

origem de poder, pois a desordem tem potencial de criação e transformação. Muito embora a 

ordem, ou as normas, também represente âmagos de poder, a desordem e a transgressão não 

deixam de ser uma posição que eflui objeções e refutações. “Aqui estão as pessoas que vivem 

nos interstícios da estrutura de poder, sentidas como uma ameaça por aqueles com status mais 

bem definidos. Uma vez que são creditadas com poderes perigosos e incontroláveis, dá-se uma 

desculpa para subjugá-las” (DOUGLAS, 1976, p. 128). Tendo em vista que a estrutura social 

outorga poderes punitivos, “uma pessoa que polui está sempre em erro. Desenvolveu alguma 

condição indevida ou, simplesmente, cruzou alguma linha que não deveria ter sido cruzada, e 

este desvio desencadeia perigo para alguém” (Ibidem, p. 139). 

A ordem, afinal, exprime uma organização do mundo. Já a sujeira, o poluente, o caos 

são a objetificação da desordem. Os esforços para eliminá-los se referem a uma tentativa de 

infligir às sociabilidades certos arranjos de sentido. Então, mesmo se a desordem possa vir a 

figurar como potencialidade de transformação, de distensão das normas, ela sempre exprime o 

perigo, e, assim, está destinada a sofrer com a marginalização, a exclusão e as violências que 

visam apagar os desvios. Ante as normas hegemônicas do gênero, o que representam as pessoas 

transgêneras senão símbolos originais do perigo? 

 

Limiaridades 

Victor Turner (2005), a partir de seus estudos etnográficos entre os Ndembu14, produz 

uma análise apurada das dinâmicas dos símbolos rituais como princípios de ação. Esses 

                                                 

14 Os Ndembu fazem parte da população dos bantus. Na época das pesquisas etnográficas realizadas por Turner, 

no início do século XX, ocupavam territórios na África central e austral. Cf.: Floresta de Símbolos. Aspectos do 

ritual Ndembu. 
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simbolismos, como um fator de ação social para as interações humanas, possuem uma extrema 

importância pelo modo como os conflitos e as mudanças sociais são trabalhados 

ritualisticamente. Sendo assim, os símbolos rituais são vetores da própria ação social (Idem). O 

que pretendo destacar é como o caráter regulatório de normas e imperativos sociais se 

condensam em tais sistemas simbólicos, visto que os “símbolos dominantes” são normalmente 

enleados a valores axiomáticos. 

A teorização desenvolvida por Turner (2005) pauta-se nos ritos de passagem, 

trabalhados previamente pelo antropólogo francês Arnold Van Gennep. Esses ritos 

acompanham qualquer mudança de estado ou posição social e são marcados por três fases: 

separação, margem (ou limen) e agregação. A fase de separação abrange o distanciamento do 

sujeito ou do grupo em relação à estrutura social ou a um conjunto de condições culturais. Já 

durante o período limiar é a ambiguidade que assinala o estado do sujeito, porque ele percorre 

um domínio em que atributos de estados passados ou futuros são irreconhecíveis. Por fim, na 

fase de agregação, o sujeito volta a possuir uma condição estável, estruturalmente definida 

(Idem). 

Aqui me deterei principalmente no período limiar, haja vista que ele representa o 

estado de um ser transicional. Conforme assevera Turner (2005), o sujeito que se encontra no 

período limiar está estruturalmente morto, tornando-se invisível aos olhos do Outro. “Como 

membros da sociedade, quase todos nós só vemos o que esperamos ver, e o que esperamos ver 

é o que somos condicionados a ver quando aprendemos as definições e classificações de nossa 

cultura” (Ibidem, p. 139). A invisibilidade estrutural dos sujeitos limiares tem um caráter duplo: 

são não-mais-classificadas e ainda-não-classificadas.  

Como vimos, Mary Douglas (1976) defende que a poluição necessita ser pensada 

conforme uma resposta que tem o intuito de impedir que princípios ou categorias vitais às 

estruturas de significação sociocultural se tornem contraditórias. O antinômico, o indefinido e 

o impreciso se inclinam a representar o impuro. Em consonância com essa interpretação, os 

sujeitos limiares, em suas vivências transicionais, podem ser facilmente alocados em uma 

posição de contaminante, pois não são nem uma coisa, nem outra (TURNER, 2005). 

Os sujeitos limiares, nessa perspectiva, são considerados neófitos, e, enquanto tal, não 

têm uma realidade social definida. Excluídos parcial ou completamente dos estados 

culturalmente ordenados, também são muitas vezes tratados como se não fossem nem mulheres, 

nem homens (TURNER, 2005). Simbolicamente, há a deposição tanto de um sexo biológico 
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quanto de um gênero culturalmente arquitetado. Uma vez que as diferenciações sexuais são 

componentes elementares de uma posição estrutural, num estado sem estrutura elas não 

vigoram (Idem). 

A fragmentação da ordem social quebra com as dicotomias, com os ordenamentos das 

corporalidades e subjetividades. Isso nos leva a constatar que:  

A transição interestrutural, ou seja, a transição entre estados ou posições 

sociais específicas, por revelar contradições e barreiras a um status quo, pode 

assumir características como violência e bizarrice. O bizarro é aquilo que não 

faz sentido, pois não está configurado na ordem lógica dos significados 

simbólicos. E a violência muitas vezes é a negação expressa fisicamente das 

formas estranhas e alheias à regularidade social (DUARTE, 1974, p. 46). 

Em suma, por mais que em sua teoria Turner (2005), assim como o faz Douglas, aponte 

para as possibilidades de transformação que os momentos transicionais permitem, o que se 

evidencia é novamente o fato de que a perda de uma estrutura de sentido conduz à precariedade 

das vivências. Não sendo mais nem o antes, nem o depois, os sujeitos limiares denotam o 

sucumbir de qualquer inteligibilidade fora de um estado transicional. Eles se tornam a própria 

transição, ameaçando a ordem. Turner destaca que em muitas culturas os neófitos recebem os 

mesmos tratamentos que um cadáver, e durante o período limiar até os nomes podem lhes ser 

retirados (Idem). 

Na limiaridade, os sujeitos estão destituídos de propriedades materiais e simbólicas. 

Sua voz é silenciada. Seu corpo é apagado. Sua existência fica fragilizada. É assim que a 

transição se significa: ambígua, imprecisa, perturbadora, perigosa. E o que simbolizam as 

pessoas transgêneras para além de um estado transicional? Muito pouco, talvez. Por esse 

motivo, podemos alocar a transgeneridade em uma limiaridade contínua, uma transição 

ininterrupta entre as dicotomias socioculturais do gênero. As pessoas transgêneras, portanto, 

convertem-se em vivências limiares por excelência.   

  

Das consequências de se ir além das normas 

Tanto Mary Douglas quanto Victor Turner salientam o quanto as transgressões podem 

ser apreendidas e significadas em relação às normas e aos ordenamentos hegemônicos. Como 

ponderado, romper com as normas representa afrontá-las em seu cerne e desafiar uma unidade 

social almejada. Mas as punições estão inscritas na ordem, nas normas. Talvez não possamos 

delimitar a totalidade dos efeitos que essas punições causam nos sujeitos desviantes ou 
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transgressores. Porém, somos capazes de constatar que eles são muitos e afetam as 

subjetividades, a linguagem, os desejos, os afetos, as relações sociais, as visibilidades e 

representatividades, os direitos, a cidadania e até a própria vida.  

Conforme Butler (2011) expõe, o cruzamento das fronteiras delimitadas pelas normas 

leva o sujeito a uma zona de precariedade. Nela, seu corpo, suas vivências e sua existência 

correm o risco de perder completamente qualquer valor de humanidade. Quando a 

inteligibilidade desse sujeito se desfaz, o que sobra é somente uma vulnerabilidade às 

violências, haja vista que não é mais reconhecível dentro dos ordenamentos de sentido 

produzidos pelas normas hegemônicas. 

Em nossa sociedade, as pessoas transgêneras, em suas incessantes transições e 

limiaridades, ainda são sujeitos invisíveis, pré-sujeitos, quase-sujeitos ou não-sujeitos. Por isso, 

inclusive sua autonomia de agenciamento fica extremamente comprometida. Patenteia-se, 

então, a deterioração de uma humanidade. Mas se a noção de humanidade que nos constitui não 

é ontológica nem metafísica, constatamos que o status de humano se alicerça em um projeto 

político que não leva em consideração as vivências que transgridem as normas de gênero. Em 

acréscimo, Bento (2011, p. 90-91) afirma que: 

Para que a diferença sexual fosse compreendida como algo necessário para o 

indivíduo entrar na ordem simbólica, portanto, humano, e tornar-se sujeito, foi 

resultado de uma extensa e intensa produção discursiva do saber/poder médico 

e pelas ciências psi. Enquanto a diferença sexual estiver no centro da invenção 

do humano moderno, a transexualidade e outras expressões de gênero que 

negam essa precedência estarão relegadas ao limbo existencial. 

 Por outro lado, Preciado (2008) destaca que os corpos trans, ao contrário dos 

biocorpos, são considerados menos reais, já que se valem de tecnologias para modificar o 

gênero que lhe foi designado no momento do nascimento. Isso faz com que as pessoas 

transgêneras percam sua capacidade de se fazer ver e ouvir. Como consequência, sua 

representatividade é minada e sua visibilidade pública é constantemente invisibilizada: os 

regimes de visibilidade e aceitabilidade social ficam comprometidos.  

Tais mecanismos de deslegitimação social promovem o apagamento das violências a 

que as pessoas transgêneras estão suscetíveis. A transfobia encontra aqui um terreno fértil. 

“Notemos que na ausência de reconhecimento social, da existência de um grupo trans, a 

transfobia não existe legalmente. Como consequência, não podemos oficialmente discriminar 

aquele que não tem substância” (ESPINEIRA, 2008, p. 10, tradução nossa). 
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Outra consequência da quebra dos marcos binários que regem o gênero é expressa 

pelos regimes de violência legal. A medicalização e a patologização das vivências trans são, 

assim, usuais. Por exemplo, de acordo com o CID-10 (Classificação Internacional de Doenças) 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), a transexualidade (considerada transexualismo) é 

caracterizada como um transtorno de identidade sexual, de ordem psicológica e 

comportamental. No Brasil, por mais que a cirurgia de redesignação de sexo tenha sido 

permitida em 1997 e seja realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2008, há a 

necessidade de um acompanhamento por uma junta médica multidisciplinar pelo prazo mínimo 

de dois anos para que se receba o laudo que permite sua realização.  

Abre-se a prerrogativa para que as pessoas transgêneras sejam entendidas como corpos 

e mentes doentes, passíveis de uma cura ou ao menos de uma adequação às normas binárias do 

gênero. A patologização das identidades e vivências transgêneras se assenta na pressuposição 

de que os gêneros são estabelecidos com base em um dimorfismo dos corpos. Ele depreende a 

ausência de pênis e presença de um orifício vaginal como determinantes de um corpo, 

identidade e gênero femininos; enquanto a presença do pênis simboliza um corpo, identidade e 

gênero masculinos. 

Conforme mencionado, as consequências em se transpor as normas são múltiplas e 

veementemente danosas às pessoas transgêneras, e podem mesmo chegar a afetar qualquer 

pessoa que não se adeque integralmente a elas. As normas perpassam as vidas de todos nós e, 

por conseguinte, riscam a nossa integridade enquanto sujeitos, enquanto humanos. Mas 

evidentemente as vidas mais precárias são aquelas que restam nas limiaridades, nos estados 

transicionais. Em vista desse panorama, irei me deter a partir de agora mais precisamente nas 

invisibilidades das pessoas transgêneras.  

 

2.4 POLÍTICAS DE VISIBILIDADE DA TRANSGENERIDADE 

Está patente que as pessoas transgêneras sofrem, por distintas motivações, violências 

simbólicas e/ou físicas que lhes privam de cidadania e visibilidades, ou ao menos de uma 

visibilidade não estigmatizada. Suas vivências demandam, portanto, encadeamentos políticos 

regulares. Isso exprime como as pessoas transgêneras enfrentam continuadamente as normas 

regulatórias do gênero, ainda pautadas em marcos binários.  
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Encontramo-nos, por conseguinte, sob os tensionamentos que as pessoas transgêneras 

promovem no que concerne às normas hegemônicas para que possam existir, processo que 

repercute na esfera pública e em suas instituições. Na verdade, trata-se de entraves operantes 

na cultura para a produção de sentido, e, nesse caso, para a desconstrução de sentidos 

estigmatizados que se cristalizam na ordem social. Visto que “há coisas que devem ser 

ocultadas e outras que necessitam ser expostas em público para que possam adquirir alguma 

forma de existência” (ARENDT, 2007, p. 84), a transgeneridade tende a ganhar uma maior 

visibilidade pública quanto maior e mais frequentes forem os enfrentamentos à hegemonia 

binária do gênero, por mais que uma invisibilização radical se processe na mesma medida.  

Com uma maior abertura às construções identitárias, meios de comunicação digitais 

que permitem a criação de redes articulatórias que reconfiguram as noções de espaço-tempo e 

se apoiando em sistemas políticos democráticos, as pessoas transgêneras têm possibilidade de 

compor novas visibilidades, não retidas em preconceitos e/ou estereótipos danosos à sua 

participação em um contexto social mais igualitário.  

Para Arendt (2007), essas visibilidades estão associadas à esfera pública, na qual os 

sujeitos necessitam emergir para que tenham sancionada a sua existência. Como as atividades 

humanas são substancialmente coletivas, compostas por um viver junto, o estar na presença de 

um Outro é uma condição para o estabelecimento da categoria humano. No entanto, nem tudo 

é anuído nessa esfera: “(...) só é tolerado o que é tido como relevante, digno de ser visto ou 

ouvido, de sorte que o irrelevante se torna automaticamente assunto privado” (Ibidem, p. 61). 

À vista disso, as lutas políticas por direitos, cidadania, representação e participação pública 

adquirem uma maior legitimidade, a fomentar a demanda por espaços de visibilidade, já que 

nossa realidade dela é dependente.  

Estando abrangida nesse âmbito, a mídia constitui uma ambiência significativa para o 

desenvolvimento das visibilidades das pessoas transgêneras, porque contribui à capacidade de 

compreender o mundo e de produzir e partilhar os significados que nele se encontram 

(SILVERSTONE, 2005). As discussões sobre visibilidade pressupõem apreendê-la 

interseccionada no cenário midiático, onde irá se processar a “existência, o embate e o confronto 

de lugares de fala distintos, de diferentes visões de mundo e múltiplas ‘entradas’ na realidade” 

(FRANÇA, 2009, p. 327). Além disso, a mídia detém uma potência comunicacional massiva, 

ao mesmo tempo em que seus usos operam no sentido de produzir uma singularização das 

experiências.  



70 

 

 

Entretanto, mesmo que seja um dos componentes indispensáveis para as políticas de 

visibilidade das pessoas transgêneras, a mídia se inscreve em domínios institucionais, que 

possuem seus padrões para a produção de sentido, referentes a linguagens, gêneros, conteúdos, 

temporalidades etc. Estes por vezes se valem do senso comum, perpetuando o medo da 

diferença e os preconceitos de gênero (SILVERSTONE, 2005). Manifestamente, já que os 

sentidos são nômades, existem as mediações, consentindo uma abertura para múltiplas leituras, 

que podem não condizer totalmente com aquelas pretendidas pelas instituições midiáticas 

(HALL, 2013). Mas, ainda assim, a mídia continua a funcionar sob uma dimensão de 

enquadramento, uma vez que todas as interações se passam no interior de determinadas 

circunscrições (FRANÇA, 2009), inclusive de gênero. 

Por outro lado, a cultura digital e a digitalização da comunicação permitem aos sujeitos 

um gerenciamento de suas próprias visibilidades e uma relativa autonomia quando comparamos 

esse tipo de comunicação com as mídias tradicionais, como a televisão, o rádio e o jornal 

impresso. Apesar de o ambiente digital como um todo apresentar certas limitações, que podem 

ser decorrentes de institucionalizações, destaca-se a autocapacidade dos sujeitos em estabelecer 

comunicabilidades nesta sociedade interconectada, em rede.  

Como as mídias digitais são favoráveis às relações comunicacionais, sua contínua 

difusão proporciona como nunca a arquitetura de ambientes imersivos e novas formas de 

sociabilidade. O espraiamento do digital suscita uma polissemia de interações, fazendo com 

que as vozes oprimidas e/ou silenciadas possam começar a se articular de maneira mais 

estruturada. Logo, as pessoas transgêneras têm a oportunidade de se valer das ferramentas 

provenientes das TICs, especialmente a Internet, para o estabelecimento de redes 

comunicacionais e para conquistar espaços de visibilidade.  

De qualquer modo, seja por meio das TICs ou das mídias tradicionais, aqui se encontra 

posta a indispensabilidade de práticas contra-hegemônicas no que diz respeito ao fomento das 

visibilidades das pessoas transgêneras, tanto na cotidianidade das relações sociais quanto nos 

espaços midiáticos. Todas irão se relacionar às práticas de consumo. 

 

Das visibilidades aos consumos 

Arendt (2007) defende que na modernidade há uma inserção da esfera privada no plano 

da vida pública. Em decorrência desse fenômeno, a vida privada e a intimidade adquirem uma 
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dimensão política. Com esse intercâmbio, as visibilidades também são afetadas, passando a ser 

arquitetadas enquanto materialidades sígnicas e simbólicas. Elas se referem, assim, a uma 

visualidade que traz em si um estatuto hierarquicamente estabelecido e social e politicamente 

acordado de credibilidade (ROCHA, 2009). 

Visibilidade apenas se realiza “no momento do consumo, da recepção, da codificação, 

da interpretação e da tradução” (ROCHA, 2009, p. 273), atuando por meio de mecanismos 

sociais e culturais comuns, conferindo a certas imagens a capacidade de participação em 

sistemas de crença e de leitura dotados de relevância social. Rocha faz ainda uma diferenciação 

entre as visualidades e as visibilidades: se as primeiras são delimitadas por uma experiência 

cultural, as visibilidades pressupõem uma estratégia essencialmente política (Idem). Assim, a 

partir das dinâmicas comunicacionais, elas passam a ter um valor de troca e a ser concatenadas 

pelas e nas práticas de consumo. 

É nessa perspectiva que necessitamos refletir sobre uma (ou várias) política(s) de 

visibilidade. Se nem todas as visualidades adquirem uma visibilidade, se as visibilidades podem 

assumir diferentes sentidos e apropriações, se todas as mídias produzem certos tipos de 

enquadramento, por quais meios as pessoas transgêneras podem se valer de suas visibilidades 

para realizar demandas por mudanças? Suas visibilidades conseguem ser acionadas com tal 

propósito? O que realmente significa essa política de visibilidade às pessoas transgêneras? Em 

que medida uma política de visibilidade altera a realidade social, considerando as muito 

concretas violências e precariedades que pessoas transgêneras sofrem? E qual é seu limite? O 

que expressa tal politicidade? 

Espineira (2008, p. 51, tradução nossa), por exemplo, irá criticar algumas formas de 

visibilidade ao apontar que elas não atingem o núcleo político de questões a elas relacionadas:  

Partindo do princípio de que a imagem é a representação mental de um 

produto, de um partido, de um ser humano, eu posso afirmar sem instaurar 

uma revolução que a imagem dominante é mais comumente aquela de um 

representante que de uma situação, de um(a) trans mais do que aquela da 

questão da transidentidade, de um precário mais que aquela do problema do 

desemprego etc. 

A imagem, consequentemente, estaria condenada a sofrer com um princípio de 

simplificação (ESPINEIRA, 2008), enfraquecendo suas potencialidades políticas. Sendo assim, 

não podemos tomar as visibilidades das pessoas transgêneras como suficientes às 

transformações socioculturais. No entanto, também se torna inviável sua apreensão apenas 

como objetos de uma visibilidade que é apolítica. Mesmo que sofram com uma invisibilização, 
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as pessoas transgêneras, por meio de práticas contra-hegemônicas, são agentes de sua 

visibilidade pública. 

No centro desses embates, uma micropolítica de visibilidades provavelmente seja a 

direção viável para se precisar um meio-termo entre a visibilidade enquanto mudança e a 

visibilidade externamente arquitetada. Em suas vivências cotidianas, as pessoas transgêneras 

estão produzindo e consumindo imagens. Por mais que se lhes negue um direito a ser visível, a 

plena contenção de visualidades é inexequível. E é essa incapacidade de um apagamento total 

das imagens que possibilita a conversão das suas visualidades em visibilidades, em uma política 

inscrita nas corporalidades e internalizada por nossas retinas. 

De fato, as visualidades e visibilidades não se dissociam das práticas de consumo. É 

por meio de consumos materiais e imagéticos que as pessoas transgêneras podem produzir um 

modo de ser visível. Os bens e as estéticas se tornam o fundamento midiático que permite a 

composição dos trânsitos entre os gêneros, pois “nosso mundo é um mundo de aparência visível. 

Vivemos numa cultura apresentacional em que a aparência é a realidade” (SILVERSTONE, 

2005, p. 132). Aqui temos um consumo para visibilidades. 

Entretanto, as visibilidades também são direcionadas às práticas de consumo. Somente 

por meio de sua circulação e consumo é que uma dimensão política é capaz de ser articulada. 

Como a mídia representa na contemporaneidade uma ambiência central às visualidades e 

visibilidades, o consumo vigente dos modos de ser e estar promovidos por elas se insere nessa 

dinâmica. A mídia, por conseguinte, não pode ser tomada como fechada, impassível, autoritária. 

Ao contrário, ela deve ser compreendida como uma hegemonia sempre em disputa. As pessoas 

não normativas ocupam de alguma maneira os espaços da mídia e tensionam o tempo todo essa 

participação. Emergimos no âmbito das mediações, dos embates para a produção de sentido. 

Em suma, as produções e os consumos das visibilidades das pessoas transgêneras 

colaboram ao estabelecimento e à ratificação de uma luta por reconhecimento, de seus 

interesses, valores e demandas (CANCLINI, 2010), muito embora haja assimetrias nesse 

processo. As grandes corporações midiáticas, por exemplo, muitas vezes têm mais condições e 

poder para fazer repercutir seus discursos e suas narrativas. De qualquer modo, a dialogia das 

mídias vem representar um empoderamento às pessoas transgêneras e possibilitar diferentes 

tipos de engajamento, por mais que as resistências hegemônicas estejam em seu cerne. As 

visibilidades se convertem, dessa forma, em políticas de uma existência, de uma existência que 

as normas hegemônicas insistem em negar. 
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3. ANÁLISE DAS VISIBILIDADES MIDIÁTICAS DE LAERTE COUTINHO 

 

Esta pesquisa se insere no paradigma qualitativo. Para Chizzotti (2003, p. 221): 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 

que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 

significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 

sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, 

zelosamente escrito, com perspicácia e competência científicas, os 

significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa. 

A investigação das sociabilidades humanas se converte em uma prática social 

extremamente relevante à ciência, tensionando suas implicações teórico-metodológicas, porque 

“as questões da pesquisa qualitativa, longe de se esgotarem ou de se constituí-la em um modelo 

único, deixam um horizonte variado de interrogações que se fazem presentes nas pesquisas em 

ciências humanas e sociais” (CHIZZOTTI, 2003, p. 231). 

Tendo isso em mente, a presente pesquisa se desenvolveu em três etapas 

metodológicas, que se correlacionaram. A primeira delas correspondeu a uma revisão 

bibliográfica que objetivou recuperar conhecimentos científicos acumulados sobre a 

problemática, na qual fora realizada uma busca de materiais em fontes de informação que 

serviram para o enriquecimento das reflexões teóricas estabelecidas ao longo de todo o trabalho. 

Ela esteve focalizada nos principais eixos temáticos da pesquisa: comunicação, mídia, 

consumo, gênero, transgeneridade, cidadania e visibilidade. 

Em seguida, dei início ao estudo de caso das visibilidades midiáticas de Laerte 

Coutinho. Explicando as particularidades dessa metodologia, Yin (2014) afirma que ela se 

dispõe, sob um prisma qualitativo, a investigar fenômenos contemporâneos por meio de 

múltiplas variáveis de interesse, sendo apropriada nas ciências sociais por campos como a 

sociologia, psicologia, ciência política e antropologia. Então, visto que o estudo de caso 

“permite que os investigadores foquem um ‘caso’ e retenham uma perspectiva holística e do 

mundo real – como no estudo dos ciclos individuais da vida (...)” (Ibidem, p. 4), ele se adequou 

tanto aos objetivos quanto à complexidade do objeto da pesquisa.  

Conquanto me volte a um estudo de caso, não tenho a pretensão de que ele sirva como 

uma generalização à temática de pesquisa, uma vez que visualizo nessa seleção elementos que 

o particularizam em sua composição. Propriamente em referência à escolha por Laerte, ela foi 

devida a três fatores. Em primeiro lugar, porque Laerte já se encontrava incorporadx ao âmbito 
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midiático antes de se reconhecer como pessoa transgênera, isto é, por já ter uma visibilidade 

midiática previamente constituída, ainda que em torno de outros aspectos não relacionados à 

transgeneridade. Em segundo lugar, por elx ter um histórico de engajamentos e ativismos, 

atuando a favor de diversas causas, como, por exemplo, contra a ditadura militar no Brasil, 

durante sua juventude. Esses engajamentos levam Laerte a adotar um posicionamento político 

em prol das pessoas transgêneras e das identidades e sexualidades desviantes, não normativas. 

E em terceiro lugar, destaca-se o fato de Laerte ser umx produtorx de imagens e visibilidades 

que se articulam às práticas de consumo, promovendo debates sobre a transgeneridade. Além 

disso, observa-se, desde sua entrevista à revista Bravo!, um crescente processo de visibilidade 

em torno de sua transgeneridade, promovido midiaticamente tanto por grandes organizações 

hegemônicas quanto por aquelas mídias consideradas alternativas ou contra-hegemônicas. 

Assim sendo, a segunda etapa deste estudo equivaleu ao levantamento de dados que 

compuseram o corpus de análise. Desde o momento em que tomei as vivências de Laerte como 

o objeto empírico do estudo, instaurei um processo de observação de suas visibilidades 

midiáticas. Como verificamos na tabela a seguir, na qual há os resultados dessa coleta de dados, 

pude aferir sua presença em diversos meios. 

 

Tabela 1: Corpus de análise 

 

Período/Data Nome da produção Formato do conteúdo Meio de divulgação

2010 Revista Bravo Entrevista Revista impressa - Editora Abril

12/2010 Paradoxo de salto alto Entrevista Internet - Revista Trip

21.09.2011 Provocações Entrevista Televisão - TV Cultura

2012 Casa TPM Entrevista Internet - Youtube

2012 Vestido de Laerte Curta-metragem Internet - Youtube

2012 Penas Curta-metragem Internet - Youtube

30.01.2012 Bom dia Brasil Reportagem Televisão - Rede Globo

 12.02.2012 De Frente com Gabi Entrevista Televisão - SBT

20.02.2012 Roda Viva Entrevista Televisão - TV Cultura

04.07.2012 A máquina Entrevista Televisão - TV Gazeta

2013 Um dia com Laerte Documentário Internet - Youtube

31.05.2013
Laerte desabafa: "Eu sou gay entre outras 

coisas"
Entrevista Internet - UOL Mais

17.10.2013 Gabi Quase Proibida Entrevista Televisão - SBT

2014 TV Revista Cult Entrevista Internet - UOL

2014 De gravata e unha vermelha Documentário Cinema

2014 Filarmônica de Pasárgada: Fiu fiu Clipe Internet - Youtube

30.07.2014 Repórter Brasil Entrevista Televisão - TV Brasil
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Fonte: Elaboração própria 

As produções supracitadas representam a totalidade de conteúdos levantados a respeito 

de Laerte desde o ano de 2010, posteriormente ao início de seu processo de transgenerificação. 

Entretanto, faz-se necessária a realização de um recorte, tendo em vista a própria complexidade 

que a pesquisa congrega, bem como sua duração. Assim sendo, elegi para a análise os seguintes 

materiais:15 

● Entrevista à revista Bravo! 

Bravo! era uma publicação mensal da Editora Abril e tinha como pauta central 

temáticas relacionadas às artes (plásticas, cinema, teatro, fotografia, música etc.). A 

revista circulou nas bancas entre os anos de 1997 e 2013, quando foi desativada. 

De todos os materiais selecionados para a análise, a entrevista à revista Bravo! é o 

único que não se trata de um produto audiovisual. A exceção se justifica visto que foi 

nessa entrevista ao jornalista Armando Antenore que Laerte falou pela primeira vez, 

pública e midiaticamente, de seu processo de transgenerificação. Ela compõe, 

portanto, o marco zero de uma visibilidade transgênera que passa a ser produzida, 

difundida e consumida em torno da figura de Laerte Coutinho. 

● Vestido de Laerte16 

Produzido por Kiko Goifman e dirigido por Claudia Priscilla e Pedro Marques, o curta-

metragem tem 13 minutos de duração. Ele foi lançado em 2012 e atualmente pode ser 

                                                 

15 Os materiais analisados estão disponíveis no CD que acompanha a dissertação. 

16 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nlGEAbMCCOw>. 

25.09.2014 Diálogos, com Mario Sergio Conti Entrevista Televisão - GloboNews

03.11.2014 Sexualidade - Laerte Coutinho Entrevista Youtube - Canal DoisP

18.11.2014 Profissão Repórter Entrevista Televisão - Rede Globo

20.11.2014 Ocupação Laerte Exposição Espaço físico

2015 Transando com Laerte Entrevistas Televisão - Canal Brasil

11.03.2015
Laerte: Gostaria de não ter renegado 

minha homossexualidade por 40 anos
Entrevista Internet - iGay

19.06.2015
Para Laerte, visibilidade de transgêneros 

na TV é positiva, mas não triunfo
Entrevista Internet - UOL TV e Famosos

28.08.2015 Café Filosófico CPFL Palestra
Espaço físico                          

Internet - Instituto CPFL

22.09.2015 Pergunte às Bee 95 - Laerte Entrevista Internet - Canal das Bee
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encontrado on-line, na Internet. Entre as principais premiações que recebeu estão a de 

melhor direção de arte e melhor curta de ficção no Festival de Brasília do Cinema 

Brasileiro, ocorrido também em 2012. 

O curta também fez parte da Ocupação Laerte, uma retrospectiva dos trabalhos dx 

cartunista, ocorrida em novembro de 2014 no Itaú Cultural, na cidade de São Paulo. 

Isso demonstra que ele integrou o contexto das territorialidades urbanas e dos fluxos 

de consumo a ela incorporados, em uma apropriação das visibilidades de Laerte.   

Mesclando ficção com a própria vida de Laerte, a produção nos mostra as dificuldades 

para conseguir um certificado que lhe garanta a possibilidade de utilizar o banheiro 

feminino. Faz referência, assim, ao episódio em que Laerte utilizou o banheiro 

feminino em um estabelecimento comercial da cidade de São Paulo e foi advertido 

pelo gerente do local, que lhe demandou que não mais o fizesse, já que uma cliente 

havia reclamado.  

● Reportagem no Bom dia Brasil17 

Bom dia Brasil é um telejornal brasileiro produzido e exibido nacionalmente pela 

emissora Rede Globo desde 1983. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, entre 

as 07h30 e as 08h50, aproximadamente.  

Com o título “Cartunista que se veste de mulher quer usar o banheiro feminino”, a 

reportagem, com quase quatro minutos de duração, abordou precisamente o caso 

mencionado acima, em que Laerte foi repreendidx por usar o banheiro feminino. A 

escolha dessa reportagem se dá principalmente por se tratar de um meio massivo, de 

um canal aberto e de uma produção de bastante destaque na grade da Rede Globo. 

Ademais, essa reportagem nos permitirá uma comparação com o curta-metragem 

Vestido de Laerte, estabelecendo o contraponto entre uma mídia mais alternativa e 

outra mais hegemônica a respeito de um mesmo episódio discriminatório na 

experiência transgênera de Laerte Coutinho. 

● Entrevista no programa Roda Viva18 

                                                 

17 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XE_wI85OEwk>.  
18 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=j5hXQDThUiA>. 
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Roda Viva é um dos principais programas de entrevistas da televisão brasileira, indo 

ao ar desde 1986 pela TV Cultura, emissora pública com um viés educativo e cultural, 

fundada em 1960.  

Sua seleção baseia-se no fato de ser um programa transmitido ao vivo e por possuir 

uma variedade de entrevistadores. Além disso, questionadx sobre quais programas 

midiáticos mais havia gostado de participar, Laerte respondeu que: “Eu acho que 

aquele [Roda Viva] foi marcante. Eu estava bem, eu estava tranquila. Eu achei que eu 

ia me atrapalhar e atrair pânico, porque isso acontece, e não aconteceu. Estava muito 

legal e eu acho que o resultado do programa foi bom também” (COUTINHO, 2015). 

Ou seja, em sua própria opinião essa foi uma visibilidade marcante e positiva. 

● Um dia com Laerte19 

Com cerca de 18 minutos de duração, produção de Victor Sá e direção de Priscilla 

Bertucci, esse é um documentário produzido pelo SSEX BBOX, “projeto de justiça 

social multimedia que foi criado para lançar luz ainda mais brilhante na discussão 

global gênero e sexualidade”. Nele, Laerte fala, tanto por meio de seu trabalho como 

cartunista quanto por suas vivências, sobre as questões relacionadas ao processo de 

transgenerificação e sobre suas experiências transgêneras. A produção está disponível 

no site do SSEX BBOX e possui livre acesso. 

A escolha se baseia no fato de essa ser uma produção alternativa, produzida por um 

grupo que visa “oferecer perspectivas plurais sobre sexualidade e gênero a partir do 

relato das experiências de pensadorxs, educadorxs, ativistas, artistas e outras pessoas 

que vivem, aprendem e amam ‘fora da caix(inh)a’”,20 permitindo-nos observar as 

visibilidades midiáticas de Laerte através de um outro tipo enquadramento. 

● Clipe da música Fiu Fiu21 

Formada em 2008, a banda Filarmônica de Pasárgada é composta por alunos do curso 

de música da Universidade de São Paulo. O clipe da música Fiu Fiu teve Thiago 

Ricarte como roteirista, diretor e coreógrafo. Seu lançamento ocorreu em 26 de 

novembro de 2014, no Youtube, site fundado em 2005 e atualmente propriedade da 

                                                 

19 Disponível em: <https://vimeo.com/109946062>. 
20 Disponível em: <http://www.ssexbbox.com/>. Acesso em: outubro de 2015. 
21 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Bsrq8qv8Uig>. 
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empresa Google Inc., que permite a visualização e o compartilhamento de vídeos em 

formato digital. O clipe conta atualmente com mais de 118 mil acessos. 

A produção possui um caráter ficcional, o que permite a comparação com o curta-

metragem Vestido de Laerte, mas com uma diferença de dois anos entre cada uma 

dessas produções.  

● Profissão Repórter22 

Programa jornalístico semanal, produzido e exibido pela Rede Globo nas noites de 

terça-feira, entre as 23h40 e 00h20, aproximadamente. O programa, que passou a fazer 

parte da grade fixa da emissora desde 2008, geralmente possui um tema central, a partir 

do qual diversas reportagens são efetuadas, no intuito de evidenciar diferentes pontos 

de vista sobre o mesmo fato. 

Na edição “Transexuais falam sobre adequação sexual e como encaram a sociedade”, 

Laerte aparece como umx dxs entrevistadxs. Este é, portanto, um programa de 

reportagens com uma temática específica sobre as pessoas transgêneras, e mais 

especificamente sobre as pessoas transexuais, o que propicia a observação de como os 

discursos hegemônicos sobre a transgeneridade vêm sendo produzidos e veiculados 

midiaticamente. 

● Transando com Laerte 

Trata-se de um programa que “traz conversas informais, momentos delirantes e 

situações emotivas. Em seu ateliê em São Paulo, Laerte e seus convidados conversam 

sobre os mais distintos temas em cada programa”.23 Veiculado nas noites de terça-feira 

no Canal Brasil, canal de televisão por assinatura inaugurado em 1998, esse programa 

traz Laerte Coutinho como entrevistadorx. Isso estabelece um contraste em relação a 

todas as outras produções televisivas que tomam Laerte enquanto entrevistadx ou 

assunto em pauta. 

● Facebook24 

                                                 

22 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=d9xHzTeYguo>.  
23 Disponível em: <http://canalbrasil.globo.com/programas/transando-com-laerte/materias/estreia-dia-02-de-

junho.html>. Acesso em: outubro de 2015.  
24 Disponível em: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100001110302679&fref=ts>.   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001110302679&fref=ts
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Na página pessoal desse site de rede social realizarei uma observação das visibilidades 

de Laerte. Elegi essa mídia por se tratar de um site que concede aos seus usuários a 

possibilidade de certa autonomia de expressão e comunicação. Indubitavelmente, o 

Facebook representa um enquadramento de formato, padrão de publicações e políticas 

de uso que podem ser igualmente excludentes às pessoas transgêneras. Mesmo assim, 

podemos verificar a construção midiática das identidades de gênero de Laerte a partir 

de suas autonarrativas.  

O perfil de Laerte está ativo desde 2010, contando com mais de 4.800 amigas e amigos 

e 133 mil seguidoras e seguidores. 

A seleção desses materiais se fundamenta concomitantemente na constatação de que 

tais conteúdos são de gêneros diversos, produzidos em meios heterogêneos e divulgados em 

diferentes mídias. Evidentemente, há a compreensão de que na contemporaneidade existe uma 

convergência entre elas, propiciando que um conteúdo de determinado meio seja consumido ou 

reapropriado a partir de outro: são os fluxos midiáticos que caracterizam a comunicação e a 

cultura digitais na sociedade em rede, interconectada em nível global. Porém, vale a ressalva 

de que cada produção expõe enquadramentos específicos, o que é muito enriquecedor à análise 

proposta.  

Levei em consideração, por outro lado, uma temporalidade entre as produções, o que 

permite a verificação das visibilidades midiáticas de Laerte enquanto um processo cambiável 

ao longo dos anos, a possibilitar comparações entre o início do processo da exposição pública 

de sua transgeneridade e os dias atuais. Igualmente, objetiva-se a verificação de como suas 

experiências em relação à transgeneridade, refletidas em estéticas e na imagem pública, vão se 

alterando no decorrer desse período. 

Por fim, ponderei acerca de dois tipos de mídias distintas: as tradicionais e aquelas que 

podemos considerar contra-hegemônicas. Os materiais selecionados englobam tanto produções 

de grupos midiáticos institucionalizados (como a Revista Bravo!, a reportagem no Bom dia 

Brasil, o Roda Viva, o Profissão Repórter) quanto de mídias alternativas (videoclipe Fiu Fiu, 

Um dia com Laerte, página pessoal no site de rede social Facebook25). Essa diferenciação 

                                                 

25 Aqui não deixo de levar em consideração que essa mídia alternativa precisa ser relativizada, porque a circulação 

de conteúdos se dá em espaços mantidos por uma grande corporação. 
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proporciona o estabelecimento de contrapontos no tocante à produção das visibilidades 

midiáticas de Laerte.  

 

Entrevista 

Ainda nesta segunda etapa, realizei uma entrevista com Laerte. Relação social por 

meio da qual obtemos enunciados e verbalizações (GUBER, 2004), “a entrevista é uma das 

técnicas mais apropriadas para acesso ao universo de significações dos atores sociais” (Ibidem, 

p. 203, tradução nossa). Assim sendo, empreguei-a no decorrer de toda a análise do corpus 

selecionado. 

Depois de inúmeras tentativas de contato que se estenderam desde o início do mês de 

junho de 2015, Laerte aceitou me conceder a entrevista no dia 07 de outubro de 2015. Ela 

ocorreu nas dependências da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, por volta das 

19 horas. Na ocasião, Laerte participava da 1ª Semana da Diversidade da Escola Politécnica 

(SEDEP), evento no qual passou cerca de duas horas palestrando junto a outras convidadas e a 

outros convidados, e mais de uma hora atendendo a fãs.  

A princípio, tinha a intenção de que a entrevista se pautasse no modelo não diretivo no 

qual “o entrevistador não formula perguntas, apenas sugere o tema geral em estudo, levando o 

entrevistado a um processo de reflexão sobre o tema; não dirige o entrevistado apenas guia; 

desenvolve e aprofunda os pontos que coloca espontaneamente” (HOFFMANN; OLIVEIRA, 

2009, p. 924). Contudo, logo ao abordar o primeiro tema, de forma aberta, Laerte reagiu do 

seguinte modo: 

Hadriel: Você poderia me contar um pouco da sua história de vida? 

Laerte: Ahan... Não... 

Hadriel: Narrar a sua história de vida? 

Laerte: Não. Pera aí. Foca melhor isso aí, porque, pô, eu tenho 64 anos. 

Hadriel: Você pode me contar um pouco como foi sua infância, adolescência, 

período adulto até os dias de hoje. Você poderia dar um panorama... 

Laerte: Do ponto de vista de alguma coisa? 

Hadriel: Não. Como você contaria sua história... 

Laerte: É... Não, não sei. Tá muito amplo.  

Em vista de sua reação negativa, tive de optar pela delimitação das temáticas a serem 

trabalhadas com questões fechadas. Assim sendo, elas abordaram: a militância, o ativismo em 

prol das pessoas transgêneras, o processo de transgenerificação, identidade de gênero, relação 
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com as mídias tradicionais e contra-hegemônicas, visibilidade na mídia e consumo de imagens 

e materialidades26.  

 

Análise dos dados 

Como explicitado, a análise, que corresponde à terceira etapa metodológica da 

pesquisa, possui cunho qualitativo. Ela se desenvolve a partir de uma vertente audiovisual, 

pautando-se em uma perspectiva descritiva e crítica de todos os materiais componentes do 

corpus, acrescido da entrevista que realizei com Laerte. Neles, as análises efetuadas, que 

incidem sobre as estéticas, os formatos de conteúdo, os enquadramentos, as narrativas e os 

discursos abarcados nas visibilidades midiáticas de Laerte, estão dispostas em três eixos: as 

corporalidades, os binarismos e os ativismos.  

O primeiro deles leva em consideração as expressões do corpo e os suportes que nele 

se exteriorizam. Nesse sentido, verifica-se no corpus de análise como eles são apreendidos e 

entendidos em diferentes mídias (revista impressa, televisão – aberta e fechada – e internet) e 

de quais formas Laerte os visibiliza. Dito de outo modo, o interesse recai nas midialidades que 

perpassam as corporalidades de Laerte. Essa perspectiva se correlaciona às apropriações de 

Laerte pelas mídias e suas negociações ao se visibilizar nos espaços midiáticos. 

Em relação aos binarismos, eles dizem respeito às dicotomias do gênero 

socioculturalmente fundamentadas em feminino e masculino. Isto posto, o objetivo é a 

verificação de enquadramentos binários no que concerne às visibilidades de Laerte e também 

se em algum dos conteúdos do corpus Laerte se pauta nesse tipo de categorização. 

Finalmente, o terceiro eixo de análise corresponde aos ativismos e também à militância 

de Laerte. Segundo Veiga-Neto (2012, p. 273, grifos do autor), “a militância (...) e o ativismo 

são, ambos, da ordem do agir para frente, da ação para uma mudança de posição, da ação para 

uma outra situação diferente da que se tem. Mas enquanto aquela se rege pela lógica da 

obediência hierárquica, este se funda na maior liberdade possível (...)”. Para o autor, “enquanto 

a militância é necessariamente coletiva, o ativismo é acentuadamente individual”, o que não 

significa “uma aposta no individualismo, pois cada um, mesmo naquilo que chamamos de sua 

                                                 

26 A íntegra da entrevista se encontra nos anexos. 
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individualidade, não é livre para pensar, dizer e ver qualquer coisa de qualquer maneira e em 

qualquer momento” (Ibidem, p. 273).  

Vale destacar que o enfoque recai sobre os ativismos de Laerte, pois eles se relacionam 

mais proximamente às causas LGBT, e, consequentemente, às suas experiências pessoais com 

a transgeneridade.27 Mas, como já destacado, a militância sempre fez parte de sua vida e aparece 

constantemente em seus relatos e em suas entrevistas. No que concerne aos ativismos, procura-

se investigar os engajamentos de Laerte nas mídias selecionadas para a análise e verificar como 

são abordados em cada uma delas. 

Além disso, a análise do corpus também engloba o estabelecimento de contrapontos 

entre as apropriações de Laerte por parte das mídias e suas atuações em espaços 

comunicacionais que lhe permitem maior autonomia e agenciamento. Nesse sentido, ela abarca 

duas perspectivas: os espaços midiáticos gerenciados por Laerte (Facebook) e as proposições 

para que Laerte ocupe os espaços da mídia, ou seja, a mídia propondo certos tipos de 

apropriação de Laerte, mesmo que elx tenha a possibilidade de negociações (Bravo!, Vestido 

de Laerte, Bom dia Brasil, Roda Viva, Um dia com Laerte, Videoclipe Fiu Fiu, Profissão 

Repórter, Transando com Laerte). 

Assim sendo, as referidas categorias de análise possibilitam apreender as visibilidades 

midiáticas de Laerte sob óticas diversas, auxiliando na composição de um panorama mais 

completo acerca de sua transgeneridade. 

 

3.1 CORPORALIDADES 

Podemos apreender o corpo como uma mídia, que congrega significados construídos 

socioculturalmente. Processa-se como uma materialidade mutável, em constante interação com 

o mundo e o Outro. Watzlawick, Beavin e Jackson (1967), ao apresentarem alguns axiomas e 

conjecturas da comunicação, sustentam a inviabilidade da não-comunicação, sendo mesmo o 

silêncio um invólucro informacional com capacidade comunicativa. Distendendo tal 

entendimento ao âmbito corporal, verificamos que a comunicação do corpo é ininterrupta.  

                                                 

27 Por mais que as causas LGBT tenham, nos dias de hoje, grande relevância nos ativismos de Laerte, elas não são 

exclusivas. Laerte também se engaja em outras causas, dialogando com questões políticas, educacionais e de 

direitos humanos, por exemplo, o que demonstra que seu ativismo LGBT não é essencializado. Essa característica 

acaba por particularizar as atuações de Laerte como ativista. 
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Entretanto, como discutido previamente, não devemos reduzir o corpo à sua dimensão 

biológica, “natural”. O corpo excede esses limites, uma vez que adentra nos textos da cultura, 

compondo-se por meio dela. Entre o reflexo e a refração de seus signos, o corpo se constitui na 

simbiose da comunicação do corpo e da comunicação pelo corpo.  

Quando se verificam as interações sociais dialógicas que o perpassam, sua 

tridimensionalidade emerge. Trata-se de uma tridimensionalidade comunicacional que abrange 

sons, cores, odores, formas, tamanhos e gestualidades, conferindo ao corpo a possibilidade de 

produção e comuta de significados culturais. Suas midialidades são depreendidas dessa esfera, 

visto que ela se traduz nas mediações e trocas simbólicas a partir das quais as pessoas criam em 

seu entorno uma sociosfera, a organizar estruturalmente a realidade em que se encontram 

(LOTMAN, 1981).  

O interesse resta, por conseguinte, em perceber e descrever alguns dos significados 

formulados acerca de um corpo que não está cotejado aos parâmetros de nossa sociedade para 

o que se considera um “corpo de mulher” ou “corpo de homem”, isto é, um corpo que evade os 

limites estéticos e imagéticos dos gêneros binários. Assim sendo, busca-se compreender como 

o trans-corpo de Laerte está sendo midiaticamente elaborado e gerido, o que auxiliará na 

melhor compreensão de como sua transgeneridade se formula em diferentes mídias.  

 

3.1.1 Bravo! 

Unhas pintadas com esmalte vermelho. Brincos. Cabelos na altura da nuca. Um batom 

não muito forte. Barba e pelos salientes. Uma provável camiseta preta. Mãos no queixo e um 

olhar em diagonal. Assim Laerte aparece em uma foto de página inteira na edição de número 

157 da revista Bravo!, de setembro de 2010. Estamos em face de um corpo em transformação. 

Um corpo que transgride as fronteiras dos gêneros: suas midialidades rompem com essa 

normatização. Femasculinidade ou masfeminilidade? Ou um matiz indefinível em si mesmo? 

Adentramos no âmbito dos trânsitos. 

 Em concomitância à imagem, uma subjetividade e uma identidade também passam a 

ser recompostas, indo de encontro às teorias de Butler, segundo as quais ambas são entendidas 

como um processo, um devir (SALIH, 2015). De fato, o enquadramento da fotografia pode ser 

considerado de primeiríssimo plano, mostrando apenas a face de Laerte, que adquire, assim, 
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uma potencialidade metonímica de representação dessa subjetividade e identidade em 

metamorfose. 

Imagem 1: Um corpo que transgride 

 

Fonte: revista Bravo! (reprodução) 

Tal midialidade de Laerte evoca a inconstância e a indeterminação das subjetividades 

e identidades generificadas e sexuadas. No marco inicial de seu processo de transgenerificação, 

já se encontra uma visualidade fundamentada na maleabilidade e plasticidade dos gêneros e em 

sua total arbitrariedade, ou, como diria Butler (2008), sua capacidade de serem performados 

reiteradamente. 

Por fim, vale destacar que uma imagem muito semelhante a essa, em escala reduzida, 

encontra-se na capa da revista, acompanhada pelos seguintes dizeres: “Quadrinhos. O 

masculino e o feminino na vida e obra de Laerte”. Há, assim, uma tentativa de compreensão 

desse corpo para além da fixidez em um único gênero. Se deslocarmos nossa ótica, podemos 

constatar que a transgeneridade de Laerte, externalizada por meio das visualidades de seu corpo, 

já demanda nesse ponto tal flexibilidade em relação às categorias de feminino e masculino. 

Nasce um trans-corpo, que resiste a uma delimitação generificada em binarismos. 

 

3.1.2 Vestido de Laerte 
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As corporalidades de Laerte nesse curta-metragem devem ser compreendidas no 

interior de uma narrativa ficcional. Esta, por sua vez, mantém pontos de contato com as 

vivências de Laerte, o que acaba por sobrepor a ficção à realidade. Começo, portanto, por 

descrever a trajetória desse corpo na história contada no curta-metragem para, então, analisar 

de que forma as trans-corporalidades são construídas midiaticamente. 

 

Da narrativa 

As mãos aparecem primeiro. O esmalte vermelho está novamente presente. Nos 

pulsos, um bracelete. Nos dedos, anéis. As mãos desenham sobre uma folha de papel alguém a 

utilizar o telefone público. Ao término do processo, pintam o desenho com café e assinam o 

nome, próximo à margem direita: Laerte.  

O corpo de Laerte pode ser visto somente após 1 minuto e 45 segundos. Elx sai do 

banheiro de um apartamento, vestindo um roupão rosa e chinelos. Caminha em direção ao final 

do corredor, dando as costas ao espectador.  

Imagem 2: Um corpo se revela 

 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=nlGEAbMCCOw>  

“O nome da Miss Universo de 64 nunca saiu da minha cabeça: Kiriaki Tsopei. Eu 

gostava de concurso de miss, mesmo achando estranho que elas desfilassem de maiô e salto 

alto.” É a própria voz de Laerte que começa a narrar a história. Ou a história que vai se fazendo 

por sua voz. “Não é que não estivesse feliz com o terninho de primeira comunhão, não. Mas 

não dava pra comparar com as roupas das meninas, que era vestido e asa, carregando velas.”, 
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continua. Como dito anteriormente, há certa dificuldade em discernir se essas falas são da 

personagem que Laerte interpreta ou se advêm de sua história de vida, englobada ao enredo. 

Sentadx em uma escrivaninha, a organizar inúmeros papéis, Laerte aparece novamente 

de costas. Enquanto presta atenção aos afazeres, sua voz nos confessa: “O teste que eu tenho é 

me olhar no espelho e francamente parece mesmo que meu corpo está mudando, que meu seio 

está crescendo. Eu não sei... Às vezes eu acho que estou andando diferente já, de forma natural.” 

Em seguida, Laerte começa a colocar todos os papéis que estava manuseando em uma grande 

bolsa. Concomitantemente, escutamos: “Não sei se me acho bonita, não. Aí também é um 

assunto... É tão subjetivo isso. Eu acho que a maior parte das mulheres não se acha bonita 

também, como a pergunta que me fazem sugere. Mas tem horas que eu gosto da minha cara, 

sim... Principalmente quando eu me produzo.” Então, olha para a câmera: essa é a primeira vez 

que vemos diretamente sua face. 

Imagem 3: A face de Laerte 

 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=nlGEAbMCCOw>  

Vestido em tons sóbrios. Anéis. Brincos discretos. Bracelete, pulseiras. Maquiagem. 

Um leve sorriso nos lábios. 

Logo após, há um conjunto de cenas externas. Laerte anda por entre ruas desertas. O 

barulho de seus saltos no asfalto se destaca. Durante o percurso, jovens meninas vestidas de 

anjinho e segurando velas e um menino com terninho atravessam seu caminho. E defronte ao 

que aparenta ser uma loja de venda ou reparo de televisores, Laerte fita sua imagem refletida 

nas telas atrás da vitrine. Também passa em frente a uma velha oficina, onde belas mulheres 

estão prostradas, com biquíni e salto alto. Nesse momento, uma sirene toca. “Nem toda 

transexualidade é o caso clássico de ‘estou no corpo errado, quero mudar isso’. Acho que existe 
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uma espécie de transexualidade em outros níveis também. Por exemplo, neste: quero ser 

reconhecida como mulher.”, é o que profere. 

Imagens 4, 5 e 6: O percurso de Laerte 

 

 

 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=nlGEAbMCCOw> 

Laerte pega um táxi. Ele é dirigido por uma senhora de nome Phedra, que quase 

instantaneamente começa a lhe contar sobre as dificuldades que teve na época da ditadura 

militar. Por ser cubana, ela corria o risco de ser tida como comunista e presa. Mas, por sorte ou 
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“milagre”, como afirma, o chefe da censura federal de São Paulo era seu fã e decidiu lhe fazer 

um documento falso, no qual constava a nacionalidade espanhola. Assim, ela pôde salvar a sua 

vida. Ao chegar ao destino pretendido, ela se volta a Laerte: “Oh, qualquer coisa me liga!” 

Laerte adentra uma espécie de repartição, velha, suja e cheia de quinquilharias. Lá, 

uma telefonista canta ópera para alguém do outro lado da linha, um aviador datilografa em uma 

máquina de escrever antiga, um homem de cuecas é medido e pesado, um guarda permanece 

em pé com uma arma na mão e um homem vestido com roupas de estilo militar verifica os 

documentos de Laerte. O homem diz: “Certidão número 085005 Protocolo 24B6, tá okay. 

Documento V57, okay. 28266, tá okay. Apólice número V17943632A, okay. Certificado de 

registro 118329B, perfeito. Certidão, está okay esse registro. Bom esse aqui do cartório número 

46 do ofício de registro livro A158, confere... Seu pedido foi negado.” Laerte fica aturdidx. Não 

entende o motivo da recusa. Com cara de espanto, questiona: “Mas por quê?” Ironicamente, o 

homem lhe responde: “Esta certidão está suja de café.” 

Na última cena é Laerte que está a falar em um telefone público. Faz uma ligação à 

motorista do táxi: “Phedra, não consegui de novo!” Ela busca lhe consolar: “Ah, Laerte, eu sei. 

Não é fácil não conseguir usar os banheiros públicos. Mas, olha, vou cantar uma canção pra ti: 

Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese 

teatro. Fingiendo, que bien te queda el papel. Después de todo parece que es esa tu forma de 

ser.” Laerte chora. Sua maquiagem está borrada. 

Imagem 7: O choro 

 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=nlGEAbMCCOw>  
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Trajetórias do corpo 

Há um período de cerca de dois anos entre o curta-metragem Vestido de Laerte e a 

entrevista concedida à revista Bravo! Esse deslocamento temporal permite verificar como as 

mudanças nas corporalidades de Laerte se acentuam, expondo um movimento constante em 

direção aos códigos considerados socioculturalmente femininos. De fato, esse corpo toma 

consciência de sua transgeneridade e invade um universo feminino, que até então lhe era 

interdito. Isso se evidencia nas próprias falas de Laerte, que ora remontam à infância, em uma 

confissão de contínuo encanto pelos símbolos femininos, e ora se voltam à sua condição atual, 

na qual sente que seu corpo está se transformando, que seu seio está crescendo, que pode se 

produzir como melhor lhe convier.  

Em alguma medida, nota-se uma inconformidade por parte desse corpo, que perpassa 

todo o curta-metragem, em pertencer ou se adequar a um único gênero. A discussão central 

colocada é justamente a legibilidade de um trans-corpo que encontra dificuldades, provenientes 

de preconceito, que obstruem até mesmo sua fisiologia: qual banheiro uma pessoa transgênera 

pode ou deve utilizar?  

Seccionando arbitrariamente as espacialidades entre feminino e masculino, há uma 

exclusão imediata de todas as corporalidades que não se adequam a tal ordenamento. Assim, é 

a própria cidadania da pessoa transgênera que está comprometida. Ela é tão frágil que 

simplesmente rui quando se rompem os padrões que limitam o que é ser uma pessoa cidadã, 

ou, além, um ser humano. Nesse caso, os padrões são os mesmos que regulam os gêneros, 

fixando-os em dicotomias. As corporalidades de Laerte tensionam essas divisas, elucidando a 

concretude da filosofia da precariedade de Butler (2011). 

Outro momento interessante de se reparar é a cena em que Laerte para em frente de 

uma vitrine e observa as imagens de seu corpo refletidas em vários televisores no interior do 

estabelecimento. Poderíamos entendê-la como uma metáfora que explicita como nossa 

legibilidade está calcada nas visualidades. Parecer mulher ou parecer homem, dentro dos 

padrões normativos, é tão ou mais importante do que se reconhecer, ou não, enquanto tal. Ao 

mesmo tempo, nota-se o quanto essas visualidades são midiáticas, permeando múltiplos 

âmbitos comunicacionais. Corporalidades, suportes e aparatos eletrônicos, bem como as 

práticas de consumo, no feérico de fantasmagorias benjaminianas, interseccionam-se na 

constituição e expressão de uma transgeneridade.  
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É por meio da produção e do consumo midiáticos que as visualidades se convertem 

em visibilidades, a adquirir uma potencialidade política. As práticas de consumo midiáticas 

impactam, portanto, o modo como essas imagens são constituídas, veiculadas e significadas em 

sociedade. Na cena em questão, os televisores realmente estão construindo ou reconstruindo as 

corporalidades de Laerte em uma instância de mediação e midiatização.  

Torna-se igualmente relevante dirigir a atenção aos recortes que são efetuados: os 

televisores não mostram as mesmas imagens de Laerte, pelo contrário, elas estão fragmentadas, 

decompostas em diferentes enquadramentos. Algumas imagens são da face de Laerte, outra, 

dos pés, outra, das mãos, outra, dos brincos, outras, ainda, nem sequer são imagens de seu 

corpo, mas uma emissão em branco e preto do que aparenta ser um telejornal. Há também 

televisores dessintonizados, fora do ar, e outros desligados, podendo representar os ruídos da 

comunicação ou as invisibilidades que as pessoas transgêneras enfrentam cotidianamente. 

Por fim, após chegar ao local em que realiza a solicitação para utilizar os banheiros 

públicos femininos, sua corporalidade entra mais uma vez na discussão a respeito da 

legibilidade de sua identidade de gênero. O reconhecimento da subjetividade e identidade 

femininas assim como de sua corporalidade é negado por um homem que responsabiliza uma 

mancha causada por uma gota de café em um dos documentos, demonstrando a arbitrariedade 

com que se dissociam e se regem os gêneros. Desvela-se a contingência do poder das normas 

em controlar nossos corpos, identidades, subjetividades, desejos e prazeres.   

 

3.1.3 Bom dia Brasil 

Na reportagem veiculada no telejornal matinal Bom dia Brasil, o corpo de Laerte está 

de novo no cerne da problemática. Toda a discussão gira em torno do uso do banheiro feminino, 

visto que Laerte fora repreendidx por utilizá-lo em um estabelecimento comercial na cidade de 

São Paulo. 

O sexo, mais uma vez, é tomado como um determinante da identidade de gênero. Mas 

tal reducionismo contrasta com uma visualidade e visibilidade que não se englobam facilmente, 

nem inteiramente, no interior de padrões normativos. E haja vista que as arquiteturas são 

generificadas, ratificando uma divisão entre os corpos que vai das ideologias às espacialidades, 

vemos instituído um reforço dos binarismos, de onde provém parte do estranhamento que um 
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corpo não normativo pode causar em uma sociedade binária. Como relata Laerte, “Ela [a 

cliente] alegou que eu sou homem e preciso usar o banheiro de homem.” 

Na reportagem, por exemplo, o uso de expressões como “se vestir como mulher” e 

“roupas de mulher” por parte das apresentadoras Renata Vasconcellos e Carla Vilhena e do 

repórter Rodrigo Alvarez salienta uma perspectiva de desvio em relação às corporalidades de 

Laerte. Elas se desvirtuariam de um enquadramento corporal masculino para se (re)formularem 

em uma condição feminina, que não vem a ser em si mesma questionada em momento algum. 

Não há uma preocupação em refletir sobre o que é “ser” mulher ou homem em nossa sociedade 

e cultura, tampouco relativizar a existência dessa divisão entre os gêneros. Em contrapartida à 

concepção, Laerte argumenta: “Eu sou uma pessoa transgênera. Quero usar o banheiro 

feminino”, a demonstrar que seu posicionamento acerca de sua identidade de gênero e de seu 

corpo tem de ser ratificado inclusive em uma produção midiática que aborda especificamente a 

problemática. 

Por fim, quanto ao modo como Laerte aparece nas filmagens, elx porta um vestido em 

cor escura, de tonalidade azul marinho, com gola alta e sem decote. Além disso, brincos, 

pulseiras, anéis, bolsa. A maquiagem está sutil e os pelos faciais não são mais aparentes, assim 

como os pelos corporais. Há, portanto, uma disparidade entre a forma como Laerte compõe a 

sua visibilidade transgênera, por meio de suas corporalidades e dos suportes que nela se 

exteriorizam, e a apreensão dessa mesma visibilidade por parte do Outro, aí inclusos tanto as 

pessoas envolvidas no episódio de discriminação quanto as apresentadoras e o repórter do 

telejornal.  

Imagem 8: Na entrevista 

 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=XE_wI85OEwk> 
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3.1.4 Roda Viva 

No programa exibido no dia 20 de fevereiro de 2012, Laerte é entrevistado pelo 

apresentador Mario Sergio Conti, pela jornalista Milly Lacombe, pela psicanalista Anna 

Veronica Mautner, pelo Prof. Dr. Paulo Ramos, da UNIFESP, e pelos cartunistas Paulo Caruso, 

Caco Galhardo e Angeli. Em tal ocasião, Laerte está usando brincos, pulseiras, esmalte 

vermelho nas unhas e maquiagem. Os cabelos longos estão soltos. O vestido em tonalidade 

escura aparenta ser o mesmo utilizado durante a entrevista ao telejornal Bom dia Brasil. 

Imagem 9: Laerte no Roda Viva 

 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=j5hXQDThUiA> 

A temática do banheiro é também uma das pautas do programa, a expor certo tipo de 

interesse midiático pelas corporalidades de Laerte. Quem dialoga com elx a esse respeito é o 

cartunista Paulo Caruso, que inicia a abordagem desta maneira: “Caso você conseguisse aprovar 

a liberdade de frequentar o banheiro feminino, você faria em pé ou sentado?” Laerte fica 

desconfortável com a indagação. Mesmo assim, responde-lhe que faria em pé, por causa de um 

problema de saúde relacionado à sua próstata. Caruso prossegue com a devolutiva: “E não é 

mais recomendado o banheiro masculino pra isso?” 

Logo, é corroborado um discurso que pretende naturalizar a forma de excreção como 

um marco divisório entre mulheres e homens: por urinar em pé, Laerte teria de frequentar o 

banheiro dos homens e não o das mulheres. A arquitetura do gênero representada pelo banheiro 

“das mulheres” ou “dos homens” é, consequentemente, apenas mais uma manifestação das 

diferenças ideológicas e práticas entre o feminino e o masculino. O que se observa é um 
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posicionamento que intenta legitimar o antagonismo das identidades de gênero, permanecendo 

condicionadas a uma apreensão por meio das corporalidades e não das subjetividades e 

performatividades de gênero. 

Em outros dois momentos, é Anna Veronica Mautner que chama a atenção às 

corporalidades de Laerte. Primeiramente, ela pede que seja feito um close (aproximação da 

câmera) nas coxas de Laerte, já que seu vestido era curto e elx não lhe havia abaixado nenhuma 

vez até aquele momento. Anna Veronica Mautner questiona o fato de elx geralmente se vestir 

de modo mais tradicional, como uma “tiazona”, mas exibir um estilo mais despojado na 

entrevista. Ela menciona, por exemplo, um encontro que tiveram na FLIP (Festa Literária 

Internacional de Paraty) do ano precedente, 2011, no qual Laerte estava com um visual mais 

“recatado”. Laerte argumenta que talvez essa escolha tenha a ver com sua timidez. Na verdade, 

o que a psicanalista procura sublinhar é um processo de transformação estética que acompanha 

a transgenerificação de Laerte.  

Anna Veronica Mautner também nota que Laerte está “totalmente depilada”, o que 

reitera uma corporalidade na qual restam os códigos culturais estéticos de feminilidade. Os 

pelos, em nossa sociedade e cultura, são constantemente desassociados dos ideais de beleza 

femininos. Por mais que existam alguns movimentos de mulheres que busquem evidenciar um 

controle sobre o corpo feminino nesse sentido28, a ausência de pelos ainda permanece como um 

código visual e estético da feminilidade, que está arraigado à cultura ocidental. Laerte, ao se 

depilar, como diz Mautner, lança mão desse código em seu corpo para afirmar uma feminilidade 

que busca salientar. Em aditamento, a retirada dos pelos corporais também pode ser assimilada 

como uma prática de consumo, de um consumo que é tanto estético e midiático quanto material. 

Como a psicanalista comenta: “Você está inteiramente depilada. Isso dá um trabalho do cão. 

Além de doer, dá trabalho e custa dinheiro.”  

Também há no decorrer da gravação enquadramentos em partes do corpo de Laerte 

feitos pela câmera. São recortes imagéticos que ressaltam sua transição pelos códigos culturais 

do universo feminino.  

Imagens 10, 11 e 12: Laerte em partes 

                                                 

28 Cf. My body, my hair, disponível em: <https://vimeo.com/76152590>.  
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Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=j5hXQDThUiA> 

O corpo de Laerte é fragmentado em alguns enquadramentos, que destacam as partes 

em que elementos de uma feminilidade podem ser apreendidos de maneira mais evidente: as 

unhas dos pés pintadas de esmalte, a sandália de salto, as bijuterias enfeitando seus dedos e 

punhos, os brincos e a maquiagem em sua face. Conferimos uma tentativa de marcar os trânsitos 

que Laerte efetua entre os gêneros. 
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3.1.5 Um dia com Laerte 

Primeiramente, a câmera focaliza os pés de Laerte, que caminha em uma calçada vazia. 

Sapato de salto e unhas pintadas de vermelho estão à mostra. De forma vagarosa, ela se desloca 

verticalmente, revelando-x. As pernas estão depiladas. Porta uma saia branca acima dos joelhos 

e uma camisa florida, em tons de azul e rosa. Pulseiras, anéis, brincos e bolsa são suportes que 

reaparecem nessa visualidade de Laerte, assim como a maquiagem, com destaque ao batom em 

tonalidade avermelhada. 

Imagem 13: Laerte em cena 

 

Fonte: <https://vimeo.com/109946062> 

Nesse pequeno documentário, Laerte aborda uma série de assuntos relacionados, 

sobretudo, às questões de gênero e sexualidade. De um modo geral, seu posicionamento é 

direcionado a favor das vivências das pessoas queer, de todas aquelas que não se adequam em 

alguma medida aos padrões normativos de sexo, gênero e/ou sexualidade. Especificamente em 

relação ao corpo, selecionei as passagens em que Laerte fala de forma direta sobre ele.  

Você é homem, nasceu com pau, gosta de azul, torce pra um time de futebol, 

se comporta de tal e tal jeito, vai casar com uma mulher, ter filhos… Toda 

essa construção do que é ser masculino, do que é ser homem, eu vim a perceber 

que existia enquanto questão ao experimentar em mim o desejo dessa 

transgressão. 

Laerte expõe um ponto de vista que toma o gênero e a sexualidade como uma 

construção social capaz de ser moldada. Os regimes políticos que instauram suas normas 

regulatórias estão pressupostos nas relações sociais e, justamente por isso, são capazes de ser 

alterados. Também se averigua sua crítica no tocante à heterossexualidade como norma social 

(“vai casar com mulher”). De fato, por meio dessa reflexão levantada por Laerte, podemos nos 
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remeter a Monique Wittig, que explica que a heterossexualidade é uma forma ideológica 

massiva, impossível de ser apreendida na realidade a não ser pelos seus efeitos, “cuja existência 

reside nos espíritos das pessoas de uma maneira que afeta suas vidas inteiras, o modo como 

agem, sua maneira de se movimentar, seu modo de pensar” (WITTIG, 2013, p. 73, tradução 

nossa). Por “maneira de se movimentar” compreendemos indubitavelmente as corporalidades, 

que também são reguladas pelo que a autora irá nomear de pensamento straight (WITTIG, 

2013), uma série de conceitos calcados nas diferenças socioculturalmente prescritas entre as 

categorias de “mulher” e “homem”. 

Ao falar mais particularmente de sua transgeneridade, o tema da experimentação ao 

transgredir as normas de gênero ressurge. Laerte relata: “Eu comecei de maneira tímida, 

circunscrita em determinadas questões que hoje não são mais problemas pra mim. Coisas como: 

o que vão pensar se eu comprar uma calcinha? Coisas desse tipo.” Suas palavras delatam a 

potência dos controles sociais sobre o gênero ao incidir, para além de um pensamento ou de 

uma ideologia, sobre os domínios das materialidades e das práticas de consumo. 

Em relação ao feminino ou masculino, as práticas de consumo se firmam por rituais 

que se processam no cotidiano a favor da estabilidade das identidades de gênero. Esses rituais 

são tão banais que se dissimulam em sua própria naturalização ou como única opção factível. 

Se os rituais são “convenções que constituem definições públicas e visíveis” (DOUGLAS & 

ISHERWOOD, 2009, p. 112), cada vez que uma mulher consome o que lhe é direcionado 

enquanto “feminino” e um homem o que lhe é direcionado enquanto “masculino”, ratifica-se a 

ordem normatizadora das identidades generificadas e retidas nesse mesmo binarismo. 

Almejando conter a flutuação de significados, tanto os bens, materiais e imateriais, 

quanto as práticas de consumo são saturados com valores previamente estabelecidos, nos quais 

se encontram maneiras cristalizadas e “apropriadas” de ser mulher ou homem – enquanto 

variante espacial, histórica, social e cultural. Em conformidade com Piscitelli (2009), 

manifesta-se a premência de separarmos natureza de cultura e, sobretudo, perceber que o que 

define as dessemelhanças de gênero está encerrado no âmbito da cultura. Tendo isso em mente, 

podemos melhor compreender que:  

A escolha dos bens cria continuamente certos padrões de discriminação, 

superando ou reforçando outros. Os bens são, portanto, a parte visível da 

cultura. São arranjados em perspectivas e hierarquias que podem dar espaço 

para a variedade total de discriminações de que a mente humana é capaz. As 

perspectivas não são fixas, nem são aleatoriamente arranjadas como um 
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caleidoscópio. Em última análise, suas estruturas são ancoradas nos propósitos 

sociais humanos (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 114).  

É por isso que, quando Laerte fala acerca de seu receio em comprar uma calcinha, 

expõe claramente a transgressão de barreiras instituídas em nossa sociedade para a 

masculinidade. Na qualidade de bem, a calcinha é valorada nos domínios do feminino; já nas 

práticas de consumo, condiciona-se à mulher. Contudo, enquanto prática e não norma em si 

mesmo, o consumo abre a possibilidade de se evadir de tais regulações binárias entre os 

gêneros. 

Nesse sentido somos capazes de perceber que o corpo, assim como os suportes que 

nele se exteriorizam, está suscetível a reconstruções, reformulações e ressignificações as mais 

plurais. Laerte patenteia o relevante papel que o corpo assume na (re)elaboração de uma 

visualidade transgressora concernente às normas de gênero na seguinte passagem: “Eu 

seguramente não preciso [de redesignação genital], não me coloquei esse problema, essa 

questão da mudança genital. Mas quero fazer transformações corporais. Implante de seio, por 

exemplo, não é uma coisa que me assuste. Eu estou considerando fazer isso.” 

Por mais que Laerte cogite efetuar algumas transformações em seu corpo (os implantes 

de silicone nos seios), depreende-se de sua assertiva uma dissociação entre a transgeneridade e 

as intervenções corporais, em específico a cirurgia de transgenitalização. O que se notabiliza é 

que a transgeneridade não reside apenas no âmbito corporal, isto é, não devemos descreditar a 

importância desempenhada pelas subjetividades e identidades de gênero. Considerar, por 

exemplo, transexual somente a pessoa que realizou uma cirurgia de transgenitalização é incorrer 

em um erro comum, que demonstra o quanto o sexo e o gênero estão atados a uma concepção 

biologizante que os enquadra em uma relação hermética com a anatomia de nossas genitálias. 

É por essa razão que Laerte argumenta que a redesignação genital não lhe é um empecilho às 

vivências de sua transgeneridade. 

 

3.1.6 Videoclipe Fiu Fiu 

Um trem passa, lá fora. Um homem surge transportando um pedaço de carne nas 

costas. Outros homens e mulheres, em meio a pedaços de carne pendurados no teto, aparentam 

seguir na rotina de seu trabalho. Um lugar lúgubre. Vermelho de sangue. Som de animais sendo 

mortos. Um abatedouro. 
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De repente, passos. Um homem carrega um rádio. Todas e todos param para observá-

lo. Ele o coloca no chão. Tira um CD do bolso do avental sujo. Todas e todos o miram com 

atenção. No CD, há a inscrição “pancadões 2014”. Ele se volta ao rádio, abre-o e coloca o CD 

em seu interior. Uma música começa a tocar. Ele muda as faixas algumas vezes, até selecionar 

uma em ritmo de funk. Fiu fiu, diz a letra.  

Todas e todos entram no embalo, entre carnes, sangue e sujeira. Duas pessoas se 

posicionam ao lado de uma porta e a abrem conjuntamente. Laerte aparece pela primeira vez 

no videoclipe, vestindo uma camiseta branca, um avental encardido, uma calça azul e botas. 

Está ajeitando seus brincos. 

Imagem 14: Laerte entra em cena 

 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=Bsrq8qv8Uig> 

“Quando eu passo você olha, assobia, faz fiu fiu. Todo dia, toda hora. Vai pra puta que 

pariu.”, expressa a letra da música, enquanto Laerte se dirige ao interior do matadouro. A porta 

se fecha atrás de si. As e os magarefes dão início a uma coreografia, que tem Laerte em seu 

centro. Elx estende as mãos ao lado do corpo, esperando. Logo é colocado em uma delas um 

estojo de maquiagem e na outra um pincel. Laerte se olha no espelho. Maquia-se. “Fiu fiu, fiu 

fiu”, ecoa o refrão da música. 

Laerte guarda a maquiagem nos próprios bolsos da roupa e deles retira um grande 

colar, que posiciona em volta do pescoço. Também coloca pulseiras. Então, solta os cabelos e 

mexe a cabeça fazendo um movimento de vaivém. Em seguida, a câmera posiciona Laerte em 

plano fechado (close-up). Uma voz grave exclama: “Ei, gostosa!” Laerte fica inerte, movendo 

apenas os olhos. A câmera desce, percorrendo a extensão de seu corpo. Volta à face. O plano 

abre novamente. Todas e todos olham para elx, que parece incomodadx. 
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A música retorna e as luzes se apagam. Os magarefes retomam a dança ao redor de 

Laerte, em uma coreografia ritmada. Aparentemente, uma balada. Focaliza-se novamente a face 

de Laerte, que passa batom como estando em face de um espelho. Quando finaliza esse processo 

há, subitamente, um barulho de disparo de arma de fogo. Todas e todos caem, ao mesmo tempo 

em que vários espirros de sangue esguicham em sua face. A música para. 

Imagem 15: A face ensanguentada 

 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=Bsrq8qv8Uig> 

Laerte passa a mão no rosto, numa tentativa inútil de se limpar. O sangue já está 

impregnado. A solução parece ser o banheiro que se encontra à sua frente. Na porta, uma placa 

com o símbolo característico do banheiro feminino. Entretanto, a parte escrita da placa está 

rasgada. Podemos ler somente “minino”. Laerte a observa. Hesita. Então, caminha em sua 

direção e tenta abri-la. 

Nesse ponto, o videoclipe faz uma referência às próprias vivências de Laerte, no 

tocante à sua transgeneridade. Ela diz respeito ao episódio relatado previamente, em que foi 

repreendidx em um estabelecimento comercial na cidade de São Paulo justamente por ter 

utilizado o banheiro feminino. Mas, agora, há um elemento desestabilizador nessa placa: sua 

indefinição questiona a arbitrariedade com que os lugares passam a ter seus usos delimitados 

por meio de um ordenamento binário dos gêneros. 

Imagem 16: A porta do banheiro 
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Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=Bsrq8qv8Uig> 

O banheiro está trancado. Mesmo assim, Laerte força a maçaneta da porta, bate com 

força, repetidas vezes. Escutamos um barulho de descarga. Pouco depois, Tom Zé sai de seu 

interior, portando uma calcinha vermelha por cima da calça. Ao olhar para Laerte, assusta-se. 

Faz alguns gestos como se se desculpasse. Laerte olha para ele. Parece confusx. Ao seu redor, 

pessoas caídas no chão. Já amanheceu. Um trem passa, lá fora. 

 

Das corporalidades 

A maleabilidade do corpo: essa é a principal característica que podemos depreender 

em relação a Laerte no videoclipe. Suas corporalidades são muitas e falam de sua 

transgeneridade. No primeiro instante em que aparece em cena, no terceiro minuto, Laerte já 

demonstra essa plasticidade. Quando as portas se abrem, elx caminha devagar, como se não 

estivesse prestes a emergir em um ambiente opressivo, marcado pela morte de animais, pelo 

sangue que deles verte. Em meio à obscuridade, maquia-se. Parece calmx. Seus gestos são sutis, 

por mais que haja um frenesi de movimentos em seu entorno.  

A camiseta sem mangas evidencia os músculos proeminentes de seu braço, assim 

como o busto, os seios. Ao desprender os cabelos, um momento marcante, libertário. Laerte os 

balança com intensidade, diversas vezes. Os cabelos longos fazem uma dança no ar, sugerindo, 

de fato, uma afirmação de sua feminilidade. Nesse sentido, Soley-Beltran (2012, p. 66, tradução 

nossa) evidencia a distinção que o corpo adquire para as pessoas transgêneras, já que para eles 

“a importância do corpo é crucial, pois sua visibilidade e aparência jogam um papel central na 

definição e estabelecimento do gênero”. 
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Isso significa que nossa exteriorização no mundo, nas múltiplas relações sociais que 

temos cotidianamente, é perpassada por essa generificação dos corpos. Partindo do 

entendimento de performatividade de Judith Butler (2008), para quem o gênero é permeado por 

intencionalidades, ou seja, é uma performance reforçada em permanência, observamos nas 

visibilidades de Laerte uma desconstrução do marco binário e sua reinserção não em categorias 

inabaláveis do gênero, mas, sim, em sua transitoriedade.   

Soley-Beltran (2012) auxilia a apreender os corpos e as performances ou atuações de 

gênero numa sedimentação mediante a citacionalidade, na concepção derridiana, dos lugares 

comuns relativos às categorizações de gênero. Por isso, também no momento em que a voz 

masculina brada “Ei, gostosa”, o corpo de Laerte reflete o absurdo do assédio. Sua feminilidade 

é atacada (mas o ataque a ratifica, concomitantemente). Laerte fica paradx. Estupefatx. Apenas 

os olhares se movem, como se procurassem por uma resposta, como se quisessem encontrar 

uma solução. Em vão.  

Por fim, destaca-se o momento em que Laerte se dirige ao banheiro. Como ele está 

trancado, começa a bater na porta. Esses gestos vão dos mais delicados aos socos e às batidas 

com veemência. Mais uma vez, as categorias cristalizadas da feminilidade e da masculinidade 

se hibridizam. A delicadeza esperada da mulher e a brutalidade esperada do homem se 

encontram. Coadunam na ambiguidade das concepções socioculturalmente prescritas de 

mulher/homem e feminino/masculino, o que viabiliza uma profusão de significações. Estas 

abalam os marcos binários e os descontroem por meio de uma subversão simbólica 

(PRECIADO, 2011). De seu corpo aflora um discurso ideológico.  

Assim sendo, as corporalidades de Laerte se convertem em mídias que refutam as 

normatividades do gênero. Masfeminilidade ou femasculinidade: textos de relutância. 

Perpassadas por trânsitos, suas corporalidades e performances no videoclipe remodelam os 

binômios referidos, originando uma passagem para a resistência. Desreferencializam-se as 

identidades de gênero tradicionais, assim como a cultura que busca legitimá-las.  

Já em relação aos suportes, eles são muito ricos em detalhes que evidenciam uma 

ambiguidade entre os gêneros, característica da transgeneridade. A parte debaixo da roupa que 

Laerte está usando, por exemplo, é composta de uma calça azul, botas e um avental sujo de 

sangue. Se focalizarmos apenas essa região, não podemos distinguir se se refere a uma mulher 

ou a um homem. Talvez o próprio trabalho em um abatedouro de animais demande trajes mais 

simples, mais uniformes e pouco variáveis entre os gêneros.  
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Como ressalta Lipovetsky (2009), por mais que ofereçam materialidades com as quais 

podemos compor identidades multíplices, as roupas ainda se encontram dispostas em arquétipos 

do gênero, feminino/masculino. Essa cisão, que influi sobre as construções identitárias do 

gênero, é histórica: ela se inscreve desde o século XIV, “essencialmente em razão do 

aparecimento de um tipo de vestuário radicalmente novo: nitidamente diferenciado segundo os 

sexos” (Ibidem, p. 31). Mas, exclusivamente na referida parte do vestuário, não há uma cisão 

binária. Há tão somente uma indefinição.  

A parte superior da vestimenta estabelece um contraponto. Ela é demarcada por um 

conjunto de suportes tidos como femininos. A camiseta branca que Laerte utiliza é bem justa, 

o que salienta os contornos de seus seios. No decorrer do clipe, outros suportes considerados 

femininos vão sendo empregados nas corporalidades, tais como as bijuterias ou a maquiagem. 

Não quero dizer com isso que esses sejam itens permitidos somente às mulheres ou que somente 

elas possam utilizá-los, mas, sim, que eles são considerados socioculturalmente pertencentes ao 

universo feminino, justamente porque a cisão entre os gêneros abrange desde as subjetividades 

até as materialidades mais banais em nosso cotidiano. 

A maquiagem e as bijuterias são acionadas no sentido de fundamentar uma 

feminilidade, ou de destacá-la em Laerte. Se o matadouro é um local desprovido de boa 

iluminação, fechado, sombrio, Laerte aparenta não ser afetadx por essa ambiência opressora. 

Elx busca, ao contrário, enfatizar sua feminilidade. Assim, estabelecem-se dois polos em seu 

corpo. O inferior é ambíguo e não remete nem à feminilidade e tampouco à masculinidade. 

Neutro. Essa neutralidade, por sua vez, pressupõe um apagamento do poder que nossa genitália, 

localizada em tal polo, exerce sobre a designação de nossos sexos e gêneros. O polo superior, 

esse sim, é bastante circunscrito por um processo de generificação. Laerte se feminiza na roupa 

colada, nos colares, nos brincos, nas pulseiras, nas unhas pintadas de vermelho, nos cabelos que 

lhe caem sobre os ombros. O batom é o elemento-chave que vem para acabar de compor essa 

feminilidade que constrói, que se faz. Laerte passa o batom como se olhasse para o espelho, 

mas fita a câmera. É exatamente nesse instante que o tiro da arma de fogo é disparado, vertendo 

sangue na cara de Laerte. Símbolo de impureza (DOUGLAS, 1976), o sangue lhe suja a face, 

borrando-a. Sua maquiagem se desfaz no vermelho sanguinário de um alguém. Sua 

feminilidade é atacada mais uma vez. 
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Em suma, atento para o modo como os suportes se inscrevem nos domínios de uma 

transgeneridade, que também contrasta com suas corporalidades. Eles se inserem num 

continuum entre os gêneros, a alterar seus significados e usos. 

 

3.1.7 Profissão Repórter 

Há três aparições de Laerte no decorrer do programa. Na primeira delas, está de saia, 

porta uma camiseta com decote, camisa florida, meia-calça preta e bota de salto. Também usa 

maquiagem, colares, brincos amarelos e pulseiras. Nota-se uma protuberância na região dos 

seios, como se estivesse utilizando enchimento. Laerte encontra com Caco Barcellos na ocasião 

de sua participação em evento sobre a temática LGBT. Na segunda, a entrevista ocorre em uma 

praça pública no centro da cidade da São Paulo. Laerte está usando camiseta branca, colares 

longos, maquiagem, brincos vermelhos, muitas pulseiras e muitos anéis. Já no último encontro, 

Caco Barcellos e Laerte estão na Ocupação Laerte, evento realizado no Itaú Cultural, na cidade 

de São Paulo, entre os dias 20 de setembro e 2 de novembro de 2014. Laerte porta um vestido 

azul, colares, pulseiras e brincos multicoloridos. Está com maquiagem e pela primeira vez com 

os cabelos pintados, em castanho claro. 

Imagens 17, 18 e 19: Três momentos, três Laertes 
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Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=d9xHzTeYguo> 

Muito embora ainda possam ser consideradas contidas, as estéticas de uma 

feminilidade se exteriorizam nas corporalidades e nos suportes de que Laerte lança mão para 

compor as suas visualidades e, consequentemente, as visibilidades de sua transgeneridade. 

Desse modo, elx busca se feminizar, feminizar suas corporalidades, suas visualidades, sua 

existência no mundo. Essa percepção também é encontrada na entrevista que Laerte me 

concedeu, na qual afirma: “eu fui me identificando cada vez mais [como pessoa transgênera] 

até um ponto que eu achei que não precisava mais me expressar dentro de um registro 

masculino” (COUTINHO, 2015). Ou seja, fica tangível o deslocamento de uma identificação 

com a masculinidade para a feminilidade, processo que, aliás, faz com que Laerte se reconheça 

enquanto pessoa transgênera. 

Contudo, as visualidades de Laerte, em que estão englobadas as corporalidades e os 

seus suportes, são repetidamente deslegitimadas durante a reportagem. Como discutirei adiante, 

ao analisar os binarismos nela presentes, o enquadramento efetuado se atém a uma concepção 

de uma mudança completa entre os gêneros que não compreende as transitoriedades contínuas 



105 

 

 

que Laerte efetua em suas vivências. Exemplificando esse exame, assim que Caco Barcellos 

apresenta Laerte como entrevistadx na reportagem, ele foca no “antes” e no “agora”, isto é, nas 

diferenças corporais e estéticas pelas quais Laerte passou em sua transgenerificação. 

Assim sendo, as visualidades de Laerte estabelecem uma resistência à normalização 

mesmo durante a entrevista a um programa que visa refletir sobre transgeneridade. Pela maneira 

como compõe as suas corporalidades e nele utiliza suportes materiais marcadamente femininos, 

Laerte inscreve nesse contexto midiático um texto de relutância. 

 

3.1.8 Transando com Laerte 

Camiseta preta, colares, brincos, óculos de aros finos, short jeans, sandálias, 

maquiagem, unhas com esmalte vermelho, cabelos longos presos num coque. É assim que 

Laerte aparece na abertura de seu programa. Está pintando em um vidro, com luvas nas mãos. 

Ao concluir, serve vinho em duas taças e brinda com o desenho que viera de fazer. As pernas, 

cruzadas. 

Imagem 20: O brinde 

 

Fonte: <https://goo.gl/dZiBCV> 

No programa que tem como temática a transgeneridade, Laerte entrevista Marcia 

Rocha, travesti, advogada, empresária, integrante da Comissão dos Direitos da Diversidade 

Sexual e combate a Homofobia da OAB/SP, membro da Associação Brasileira de Transgêneros 

(ABRAT), militante e ativista das causas LGBT. Laerte está usando um vestido estampado na 

altura dos joelhos, uma sandália preta de salto, colares, brincos e pulseiras. Destacam-se a 

maquiagem com batom vermelho e as unhas das mãos e dos pés também pintadas com essa cor.  
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Imagem 21: X entrevistadorx 

 

Fonte: <https://goo.gl/dZiBCV>  

Como havia mencionado anteriormente, essa produção se diferencia das outras por 

Laerte não ser a pauta ou uma personagem ficcional. Assim sendo, abre-se uma maior liberdade 

de expressão às corporalidades de Laerte. Ao longo da entrevista, por exemplo, elx parece estar 

totalmente à vontade. Seus gestos e movimentos são desenvoltos: as pernas se cruzam de um 

lado ao outro, as mãos gesticulam, a face se mostra expressiva. E, apesar de o plano da câmera 

variar entre o médio, no qual a câmera focaliza todo o corpo, mas deixando um espaço à sua 

volta, e o primeiro plano, que se atém à face, tais enquadramentos são utilizados durante todo 

o programa, seja com Laerte, a entrevistada ou os cartunistas Rafael Coutinho e Rafael Sica, 

que fazem uma intervenção artística sobre a temática da transgeneridade.   

Assim sendo, não se constata uma tentativa de alocação das corporalidades de Laerte 

em determinada disposição de gênero que seja delimitante às suas expressões de 

transgeneridade.  

 

3.1.9 Facebook 

Na página pessoal de Laerte no site de rede social Facebook há uma abundância de 

imagens, bastante característica dessa plataforma de comunicação. A profusão de material 

solicita um recorte para que sua análise seja factível. Aqui me deterei exclusivamente nas 

imagens publicadas por Laerte. Dentre elas, há um número elevado que se refere à sua produção 

artística como cartunista. Laerte utiliza seu perfil no site de rede social Facebook para publicizar 

muitas de suas charges e tirinhas. Como o intuito da análise não está associado diretamente à 
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sua expressão artística, não levo em consideração essas publicações. Interesso-me, desse modo, 

nas publicações de Laerte que evidenciem corporalidades associadas à sua transgeneridade. 

Para tanto, realizei uma seleção de três imagens por elx publicadas que exemplificam as inter-

relações entre as imagéticas da transgeneridade e as potencialidades de estabelecimento de uma 

política de visibilidade no ambiente digital. 

 

Corpos 

A primeira publicação que analisarei é uma foto em que Laerte é criança. Está com os 

cabelos curtos e nu em meio a uma mata. É um corpo de criança. Um corpo nu. Um corpo que, 

mesmo despido de marcas de materialidade, contém em si os traços de uma generificação: 

apreendemos as corporalidades de Laerte como pertencentes a um menino, ou significadas 

enquanto masculinas.  

Imagem 22: A criança Laerte 

 

Fonte: <https://goo.gl/EQYUXs>  

Desprovido de qualquer tipo de suporte, o que resta a esse corpo é tão somente o corpo. 

Um corpo que não é puramente biológico e cuja apreensão já depende intrinsecamente da 

cultura. Isso se evidencia nos cabelos de Laerte, que estão curtos, em um estilo considerado 

masculino. Expressam-se, por conseguinte, as marcas generificadas do corpo que se processam 

desde a infância, moldando-o de acordo com os marcos binários socioculturais.  

Sob outra ótica, o corpo de Laerte enquanto criança tensiona essa mesma cultura 

binária ao estabelecer um contraponto entre o gênero que lhe fora designado ao nascer e com o 

qual se conformou por mais de 50 anos e o afloramento de sua transgeneridade, reconhecendo-
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se, em suas palavras, como “mulher”. A fotografia publicada por Laerte salienta novamente a 

plasticidade do gênero e sua capacidade de ser ressignificado ao longo do tempo. A expressão 

de uma corporalidade que pode ser a priori considerada livre de uma generificação material 

revela-se o reduto de um regime político de controle de nossos corpos, subjetividades, 

identidades e desejos. 

A segunda imagem escolhida segue a mesma linha. Publicada no dia 10 de novembro 

de 2014, ela conta com mais de 11.900 curtidas, 350 comentários e 60 compartilhamentos, 

sendo uma daquelas com maior repercussão no perfil de Laerte desde o ano de 2010, quando o 

ativou. Laerte escreve como legenda “a gente não precisa esquecer a cara que já teve (aqui em 

2006)”. Elx está usando o que parece ser uma camiseta e um brinco prateado de argola, esses 

são os únicos suportes aparentes. A fotografia está em um plano fechado (close-up) e destaca a 

espessa barba de Laerte. 

Imagem 23: A cara que a gente teve 

 

Fonte: <https://goo.gl/6uW2l2> 

Nas corporalidades apreendidas, sobreleva-se um dos marcos distintivos da 

masculinidade: a barba. Enquanto símbolo de virilidade, ela atua como um distintivo 

sociobiológico do gênero. Nos âmbitos fisiológico e midiático, sua externalidade em 

determinado corpo passa a figurar como uma expressão de dominação nas sociedades 
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patriarcais, dado que nelas a hegemonia do masculino se arraiga nas diferenças naturalizadas 

entre os sexos e gêneros, valorando o homem e a masculinidade em detrimento da mulher e da 

feminilidade. Nessa concepção biologizante dos corpos, “a barba, muitas vezes associada à 

honra masculina, diferencia os homens das mulheres, menos nobres” (SCHIEBINGER, 1993, 

p. 115 apud BOURDIEU, 2014, p. 30). 

A fotografia apresentada gera, assim, uma descontinuidade em relação à imagética da 

feminilidade, com a qual Laerte se identifica atualmente. Ao mesmo tempo, ela patenteia a 

possibilidade de uma reconstrução do gênero: sua plasticidade e maleabilidade estão expostas.  

Na última imagem que elegi para análise, Laerte está posicionadx novamente em um 

tipo de enquadramento de primeiro plano, com os olhos fechados e uma luz que clareia o lado 

oposto da face que vemos exibida. Os cabelos soltos lhe caem sobre os ombros. A maquiagem 

é notável, assim como a coloração dos cabelos (castanho claro com mechas). Ainda há as 

bijuterias: colares e brincos coloridos. Sobre a vestimenta, evidenciam-se apenas alças 

vermelhas nos ombros, que podem ser de uma camiseta ou de um vestido.  

Imagem 24: Perfil 

 

Fonte: <https://goo.gl/NieF5s>  
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Publicada no dia 8 de dezembro de 2015, a imagem é usada por Laerte como foto de 

seu perfil. Ela possui certa dialogia, representada pelas cerca de 8 mil curtidas, 20 comentários 

e compartilhamentos.  

Em relação às corporalidades, elas contrastam com as outras duas publicações 

anteriormente analisadas, por visibilizar a transgeneridade de Laerte. Por mais que não se trate 

de uma publicação especificamente em prol das pessoas transgêneras, Laerte tensiona os 

padrões de gênero ao se valer de uma imagética feminina. 

De modo geral, as corporalidades apreendidas na página pessoal de Laerte nesse site 

de rede social, assim como os exemplos aqui analisados, configuram-se pelos trânsitos estéticos 

entre as imagéticas dos gêneros binários. Poderíamos concebê-las, assim, como estéticas que 

são em si mesmas políticas, na medida em que perpassam uma estética “normatizada” para 

recompô-la e reordená-la.  

 

3.1.10 Síntese da análise das corporalidades 

Pode-se verificar, a partir da análise estabelecida, que as corporalidades de Laerte estão 

inscritas em dois grandes eixos. O primeiro corresponde às estéticas que elx utiliza na 

composição de suas visualidades e visibilidades. O segundo, aos diferentes tipos de 

enquadramentos midiáticos que cada produção efetua.  

Em relação às estéticas, fica patente que Laerte busca evidenciar em todas as 

produções elementos que realcem sua feminilidade, principalmente se valendo de suportes que 

são considerados culturalmente pertencentes ao universo feminino: bijuterias, maquiagens, 

esmalte vermelho, sapatos de salto, etc. As corporalidades de Laerte servem igualmente a tal 

propósito, como observado nas imagens selecionadas para a análise. Nelas, nota-se que seus 

cabelos passam a ser cada vez mais longos e, posteriormente, coloridos. 

Já no que concerne aos enquadramentos midiáticos, pode-se fazer uma divisão das 

produções em três grupos distintos. Há produções que se propõem a uma perspectiva mais 

crítica no tocante às vivências da transgeneridade em uma sociedade binária, extremamente 

discriminatória para com as pessoas tidas como desviantes. Esse é o caso das produções 

ficcionais Vestido de Laerte e o videoclipe da música Fiu Fiu, nas quais as corporalidades de 

Laerte são apreendidas em seus trânsitos e ambivalências entre os gêneros.  
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Por outro lado, distinguem-se as produções que se aproximam das corporalidades de 

Laerte lhes concedendo uma expressão de gênero sem tantas intermediações. O documentário 

Um dia com Laerte, o programa Transando com Laerte e seu perfil no site de rede social 

Facebook são aqueles que apresentam essas características. 

Finalmente, corroboram-se as produções que intentam alocar as corporalidades de 

Laerte em categoriais de gênero herméticas, sejam elas de feminilidade ou masculinidade. 

Nelas, feminino e masculino são compreendidos como categorias fixas, e transgeneridade 

geralmente é vista como uma transição completa de uma a outra. Bravo!, Roda Viva, Profissão 

Repórter e Bom dia Brasil são as produções que exemplificam tal enquadramento.  

 

3.2 BINARISMOS 

“A” ou “o”? Rosa ou azul? Saia ou calça? Tantos “ous” cabem entre os abismos que 

delimitam e separam os gêneros. Das subjetividades às materialidades, passando pela 

linguagem, pelas corporalidades e pelas identidades, as normas e os padrões de gênero, inscritos 

em uma ordem dicotômica, restringem nossas vivências, expressões, comunicações e até 

mesmo nosso modo de pensar (WITTIG, 2013).  

Provenientes de uma hegemonia da heterossexualidade, como regime político e social 

(ou heteronormatividade29), essas normas e esses padrões regulam corpos, desejos, gêneros e 

sexualidades a partir de uma lógica binária, baseada em uma suposta complementariedade 

biológica entre fêmea e macho. Naturalizando-se tais relações, a heterossexualidade se institui 

como um princípio inquestionável, do qual dependeriam a própria existência e continuidade da 

sociedade. 

A heteronormatividade, portanto, fundamenta repetidas cisões entre os sexos, gêneros 

e orientações sexuais, a promover binariedades. Especificamente no que diz respeito ao gênero, 

elas corresponderão ao que consideramos feminino ou masculino. O problema maior é que esses 

binarismos promovem a cristalização de bioidentidades, calcadas, sobretudo, nas 

materialidades do corpo, mais precisamente das genitálias. Em consequência, os gêneros são 

compreendidos como dependentes da natureza ou seu mero reflexo. E como as normas que os 

regulam se infiltram nas relações sociais, a legibilidade do sujeito fica dependente de sua 

                                                 

29 Conceito criado por Michael Warner, em 1991. 
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conformidade a elas (BUTLER, 2006; 2011). Para Louro (2007, p. 1), “é binária a lógica que 

dá as diretrizes e os limites para se pensar os sujeitos e as práticas. Fora deste binarismo, situa-

se o impensável, o ininteligível”. Essa legibilidade perpassa todos os âmbitos sociais, inclusive 

os midiáticos.  

Sendo assim, em quaisquer processos midiáticos, a englobar a produção, transmissão, 

recepção e apropriação de conteúdos os mais variados, encontram-se presentes ordenamentos 

de gênero, por mais dissimulados e invisíveis que possam estar. E tendo em vista que “as mídias 

penetram todas as instâncias da vida social” (COGO; BRIGNOL, 2011, p. 76), não podemos 

refutar seu papel de reforço ou contestação no que se refere às normas de gênero e sexualidade. 

Desse modo, o que pretendo na análise dos binarismos presentes no corpus selecionado é 

averiguar se e/ou como as visibilidades midiáticas de Laerte são enquadradas no que diz 

respeito à sua transgeneridade. 

 

3.2.1 Bravo! 

Em nenhum momento da entrevista há uma referência a Laerte no gênero gramatical 

feminino. Todos os tratamentos que lhe são dirigidos pelo entrevistador assim como sua 

autoapresentação se encontram no masculino. Podemos inferir, por conseguinte, que a 

transgeneridade de Laerte é deslocada à sua visualidade, a uma estética de trânsito entre os 

gêneros. Fora desse âmbito, há uma alocação de sua identidade de gênero em um marco 

expressamente masculino. 

Além disso, certos tipos de enquadramento em relação às dicotomias de gênero 

permeiam sua compreensão. O uso do termo “se vestir de mulher”, por exemplo, é recorrente, 

expressando o entendimento de que ser mulher ou homem é algo estático, fixo e exterior. X 

próprix Laerte chega a dizer: “me visto como mulher da cabeça aos pés, mesmo em lugares 

públicos, onde acabo passando despercebido”. Não há, portanto, uma relativização ou um 

questionamento dessas categorias. A transgeneridade é reduzida ao ato de se travestir, e a 

transgressão aos cânones da masculinidade se fundamenta na expressão imagética e material da 

feminilidade, como se as vivências que não se adequam completamente a tais polos fossem 

ininteligíveis.  

Por fim, também se nota na entrevista que o processo de transgenerificação de Laerte 

é associado diretamente a um reflexo de uma crise pessoal e profissional pela qual passara após 
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o falecimento de um de seus filhos. A questão das identificações, identidades, subjetividades 

e/ou performatividades do gênero não é sequer mencionada. Então, por mais que a 

transgeneridade seja abordada e, de certo modo, constitua-se como tema central da entrevista, 

ela é exposta de modo a ratificar alguns binarismos de gênero, uma vez que não se pondera a 

respeito das normas que os regulam.  

 

3.2.2 Vestido de Laerte 

O enquadramento binário presente no curta-metragem fica evidente na narrativa 

ficcional, que expõe a recusa da autorização para que Laerte possa utilizar o banheiro público 

feminino. Como refletido ao analisar suas corporalidades nessa produção, é uma concepção 

binária dos gêneros que faz com que elas não sejam reconhecidas como femininas. Ou ainda as 

separações espaciais entre os gêneros só são possíveis no interior de um regime binário que os 

regula ininterruptamente.  

Por mais que a necessidade de uma divisão física entre os banheiros femininos e 

masculinos não seja tensionada, há uma proposta de crítica acerca da possibilidade de as 

pessoas transgêneras utilizarem o banheiro que melhor lhes convier. Isso nos faz atentar às 

dificuldades enfrentadas pelas pessoas transgêneras no cotidiano e refletir mesmo sobre a 

viabilidade de uma existência transgênera ou queer no interior de uma sociedade onde as 

secções entre os gêneros se arraigam das subjetividades às espacialidades.  

Os binarismos promovem, na ficcionalidade da história narrada, o cerceamento da 

cidadania de Laerte, de seus direitos mais basilares. E de certo modo até mesmo sua legibilidade 

está condicionada às binariedades, haja vista a premência de uma designação total enquanto 

mulher ou homem para que o acesso às espacialidades dicotomicamente regimentadas possa 

ser efetuado. 

 

3.2.3 Bom dia Brasil 

Renata Vasconcellos, uma das apresentadoras do telejornal, refere-se a Laerte como 

“Um cartunista que se sente e se veste como mulher”. Carla Vilhena, correspondente em São 

Paulo, afirma que: “Uma senhora se sentiu constrangida ao ver o cartunista, que usa roupas de 

mulher, no banheiro feminino de um restaurante (...).” Já o tratamento dirigido pelo repórter 



114 

 

 

Rodrigo Alvarez tanto a Laerte quanto às pessoas transexuais e travestis de um modo geral está 

sempre no masculino. Expressões do tipo “roupas femininas” e “banheiro dos homens” também 

estão presentes na reportagem. Alvarez, por exemplo, relata: “Há mais de um ano, desde que 

ele [Laerte] assumiu publicamente a vontade de se vestir de mulher, os olhos se arregalam nas 

ruas.” 

Assim sendo, as abordagens verificadas na reportagem patenteiam as separações 

socioculturalmente estabelecidas entre os gêneros. Feminino e masculino estão postos em 

âmbitos antagônicos. O emprego exclusivo do gênero gramatical masculino para se referir a 

Laerte justifica a asserção. Nessa perspectiva, a utilização do banheiro feminino por Laerte 

entra em pauta como uma transgressão às normas e, portanto, motivo de alarde, de uma 

publicização.  

Apesar de o repórter mencionar que a questão levantada por Laerte é cada vez mais 

comum em todo o país, levando inclusive à criação de um projeto de lei, a ser debatido no 

congresso nacional, visando combater as discriminações para com a população transgênera, 

parece haver certa espetacularização a respeito do incidente discriminatório ocorrido com 

Laerte, pois não se preocupa em discuti-lo sob uma ótica crítica; ao contrário, expõem-se os 

fatos de modo a focalizar o desvio concernente às normas de gêneros e não às normas em si. 

Ademais, há uma clara confusão por parte do repórter e dos apresentadores entre a 

transgeneridade e a transexualidade. Rodrigo Alvarez menciona, por exemplo, que “Laerte não 

pensa em mudança de sexo nem de nome.” Mas nem toda pessoa transgênera e nem toda pessoa 

transexual realiza a cirurgia de redesignação sexual. Nessa perspectiva, a anuência para o uso 

do banheiro aparenta estar condicionada à presença de uma genitália que corresponda à 

identidade de gênero mantida pela pessoa, ou seja, uma vagina ou um pênis em relação à mulher 

e ao homem, respectivamente.  

Ao fim da reportagem, o apresentador Chico Pinheiro comenta que seria realmente 

necessária a construção de um terceiro banheiro para as pessoas transgêneras. Em suas palavras: 

“Daqui a pouco vai ter que fazer três banheiros mesmo. Não tem muito jeito essa história, não.” 

A argumentação reforça os preconceitos (e consequentemente os binarismos de gênero), que a 

reportagem pretende problematizar a partir da experiência de vida de Laerte.  

 

3.2.4 Roda Viva 
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Uma categorização binária dos gêneros aparece logo no primeiro questionamento, 

feito por Mario Sergio Conti: “Uma pergunta prévia: você prefere que a gente te chame de 

senhor, senhora, senhorita? Como devemos nos referir a você?” Ratifica-se, mais uma vez, a 

necessidade de classificar as identidades de gênero de Laerte por meio de uma linguagem 

binária, cindida entre o feminino e o masculino, o que inibe a possibilidade de matizes, de 

vivências que permanecem justamente em trânsito.  

“Senhor”, “senhora” e “senhorita” são pronomes de tratamento que dispõem tais 

divisões entre os gêneros em esferas oclusas: ao interpelar sobre a maneira “apropriada” de se 

referir a Laerte, concedendo como opção essas categorias, automaticamente se busca o 

enquadramento de Laerte em uma identidade que seja ou feminina ou masculina, distanciando-

se de uma tentativa de maior compreensão no que concerne à sua transgeneridade 

(THEODORO; COGO, 2015).  

Laerte, em contrapartida, desarticula a investida de enquadramento a partir de sua 

devolutiva à pergunta de Mario Sergio Conti: “Eu tenho dito que eu tenho dupla cidadania. Eu 

mesmo falo... Oh... Eu me refiro a mim no masculino e no feminino.” Mario Sergio Conti, no 

entanto, efetua uma tréplica: “Você não tem nenhuma preferência?”, a qual Laerte responde, 

sem desvios: “Não.” Assim, Laerte abre uma possibilidade de compreensão de suas identidades 

e visibilidades em um deslocamento constante entre os gêneros, não restando somente em uma 

das esferas binárias (THEODORO; COGO, 2015). Ao regressar do intervalo, Mario Sergio 

Conti reapresenta Laerte como “o cartunista ou a cartunista”, demarcando em sua fala uma 

transitoriedade que quebra com a concepção binária previamente utilizada por ele mesmo. 

Contudo, ao longo do programa, ele, bem como Milly Lacombe, Paulo Caruso, Caco Galhardo 

e Angeli, utilizam completa ou majoritariamente o gênero gramatical masculino. Anna 

Veronica Mautner é a única entre as entrevistadoras e os entrevistadores que emprega na maior 

parte do tempo o gênero gramatical feminino. 

Em acréscimo, a temática do “vestir-se de mulher” reaparece fortemente, a partir de 

questionamentos de Mario Sergio Conti e Caco Galhardo. O primeiro indaga Laerte da seguinte 

forma: “Por que você se veste de mulher agora, Laerte? (...) Você se vestir dessa maneira te dá 

prazer?” Já Galhardo a aborda por outro viés: “Não dá pra você dizer assim: ‘Ah, vou me vestir 

de mulher e pronto, porque eu gosto. Acabou?’ É impossível ter essa simplicidade? Você 

realmente tem de entrar ali fundo nos tabus, na questão dos preconceitos?”. Se por um lado 

Conti compreende o ato de se travestir meramente como matéria de desejos, não de 
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identificação, subjetivação ou expressão de gênero, Galhardo, por outro lado, coloca em dúvida 

a necessidade de ter um posicionamento político em relação às transgressões das normas de 

gênero. Patenteia-se, então, uma incompreensão da transgeneridade como um processo mais 

amplo, que infringe os cânones de nossa cultura. Ela é comprimida em um âmbito de aparências, 

de uso deliberado de suportes tidos como do sexo oposto, ao mesmo tempo em que se 

deslegitima a premência de embates que visem acabar com as violentas consequências em se 

transgredir as normas de gênero e sexualidade. 

 

3.2.5 Um dia com Laerte 

Não se constata na produção desse conteúdo enquadramentos binários em relação à 

transgeneridade de Laerte. Todavia, como elx é a única pessoa a se pronunciar no documentário, 

decidi investigar as passagens em que aborda direta ou indiretamente a temática. Na primeira 

delas, a questão do “vestir-se de mulher”, que está presente no telejornal Bom dia Brasil e no 

programa de entrevistas Roda Viva, retorna. Sobre isso, Laerte afirma: 

O vestir-se de mulher, da parte de homens principalmente (...) sempre tem 

uma presença farsesca, um caráter farsesco, na dramaturgia, nos filmes… Por 

quê? Por causa do tabu. É um tabu seríssimo. É um tabu seríssimo. É uma 

proibição basilar. Você não cruza essa fronteira. Você é homem, nasceu com 

pau, gosta de azul, torce pra um time de futebol, se comporta de tal e tal jeito, 

vai casar com uma mulher, ter filhos… Toda essa construção do que é ser 

masculino, do que é ser homem, eu vim a perceber que existia enquanto 

questão ao experimentar em mim o desejo dessa transgressão. 

Nesse caso, Laerte faz uma crítica ao entendimento do “vestir-se de mulher” como um 

processo de emulação, que é permitido apenas em determinados contextos. Se pensarmos no 

carnaval, talvez possamos compreender melhor seu ponto de vista: durante esse período festivo 

é aceito que homens “se vistam de mulher”, sem sofrer discriminações, o que não ocorre no 

restante do ano. Laerte também se posiciona de forma incisiva em relação aos marcos binários 

que regulam toda nossa existência. Concomitantemente, assevera que esses mesmos marcos são 

construídos, e, portanto, passíveis de serem transpostos, transgredidos.  

Em outro momento, Laerte discorre acerca dos banheiros, questionando a sua divisão 

entre os gêneros:  

Por que que banheiro é de mulher? Por que que banheiro é de homem? Esse 

tipo de disposição não se ampara na biologia, não se ampara em nenhum tipo 

de consideração dentro dessa lógica, que o conservadorismo quer invocar. 
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Fora o fato de que eu não acho que Deus fez assim. Porque é assim... essa é a 

natureza... Não é a natureza. Não é de jeito nenhum a natureza. 

Novamente, Laerte estabelece uma apreciação no tocante às regulações binárias que 

recaem até sobre as espacialidades. Demonstra um embasamento teórico ao negar que a biologia 

dos corpos ou mesmo um ordenamento divino delimitem o uso dos banheiros. Essa restrição, 

como já refletimos e como Laerte subentende, é cultural. 

Por último, a fala a seguir apresenta um tipo de binarismo que nos faz refletir até 

mesmo sobre a própria transgeneridade: “Eu gosto de me ver como alguém que está virando 

mulher, ou sendo mulher, ou, enfim, como mulher mesmo, porque isso dessacraliza essas 

igrejinhas.” Laerte lança mão de uma concepção binária do gênero para argumentar sobre a 

importância das transgressões, mas, simultaneamente, reforça a transgeneridade enquanto uma 

passagem total entre as esferas binárias, como observamos em “virar mulher” e “ser mulher”. 

Desconsideram-se matizes, variações ou gêneros que não podem ser definidos se pautados 

nesses padrões. Então, a transgeneridade seria um deslocamento pretensiosamente integral 

entre os gêneros binários ou uma não adequação para com eles, o que pressupõe vivências que 

não podem ser abarcadas dentro de seus limites? 

 

3.2.6 Videoclipe Fiu Fiu 

Nessa produção, não se verifica uma alocação de Laerte em um marco binário 

específico. Como destacado nas corporalidades e nos suportes que Laerte utiliza ao longo do 

clipe, o que é evidenciado é a transição entre os gêneros binários. E, embora a canção trate mais 

particularmente dos assédios verbais e físicos a que as mulheres estão suscetíveis no cotidiano, 

não há uma distinção entre o que consideraríamos uma mulher cisgênera em relação a uma 

mulher transgênera, ou seja, a crítica é dirigida à vulnerabilidade das expressões de feminilidade 

em nossa sociedade e cultura, que são representadas no clipe pela figura de Laerte. As agressões 

contra as mulheres são agressões a todas as mulheres. 

 

3.2.7 Profissão Repórter 

Caco Barcellos, principal repórter do programa, é quem entrevista Laerte. Ele diz que 

conhece Laerte desde a década de 1970 e que não sabe o que esperar do reencontro, após as 

transformações pelas quais passara. Ao apresentar Laerte, é mostrada uma série de fotografias, 
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enquanto Caco Barcellos comenta: “Este era o Laerte que conheci 30 anos antes de ter virado 

mulher. Bigodão, barba, aparência de homem sério. Na época, Laerte era cartunista de uma 

revista de reportagem. Foi criador de tirinhas famosas, como Os Piratas do Tietê.” 

Imagem 25: “O Laerte que conheci 30 anos antes de ter virado mulher” 

 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=d9xHzTeYguo> 

Estabelece-se na reportagem um enquadramento que reforça as modificações estéticas 

de Laerte. As imagens utilizadas no contraponto às suas visibilidades destacam corporalidades 

e suportes “masculinizados”. Sua transgeneridade é tomada como uma transição visual entre os 

códigos masculinos e femininos, o que reitera o binarismo de gênero. Isso também fica claro 

pelo uso da expressão “ter virado mulher” e na primeira questão efetuada por Caco Barcellos: 

“‘A’ Laerte ou ‘o’ Laerte?” Aloca-se tanto imagem quanto linguagem em uma acepção dos 

gêneros enquanto modalidades de expressão inalteráveis, o que leva a transgeneridade a ser 

apreendida como deslocamento total entre os dois únicos gêneros existentes: feminino e 

masculino. 

A resposta de Laerte para o questionamento de Caco Barcellos é a seguinte: “Como 

você se sentir mais à vontade. Eu não estou corrigindo as pessoas. O que sair, saiu, assim. Não 

é gafe, não é problema nenhum.” Assim como na entrevista no programa Roda Viva, Laerte 

abre uma chance de quebra da rigidez dos marcos binários ao permitir que feminino e masculino 

sejam utilizados em seu tratamento. Esse posicionamento também permite que suas 

visibilidades se desvencilhem dos binarismos nos quais o repórter busca posicioná-las. 

Em outros dois momentos, Caco Barcellos afirma que: “Na infância Laerte gostava de 

ser menino” e que “Laerte esperou 30 anos e 3 casamentos para se tornar um transgênero”. Na 

primeira asserção, o repórter desloca toda a questão das subjetividades e identidades de gênero 
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para o âmbito dos gostos. O gênero é tomado como um sentimento de deleite para com uma das 

categoriais socialmente aceitas. Na segunda, a questão da temporalidade e do fato de Laerte ter 

sido casadx (com mulheres) anteriormente é destacada. Por mais que concedam a oportunidade 

de discutir a respeito das transitoriedades entre os gêneros, não as abordam de maneira crítica, 

o que pode reforçar os binarismos. 

Constata-se, assim, que os enquadramentos binários promovidos durante essa 

reportagem foram advindos do modo como o repórter Caco Barcellos buscou abordar a 

transgeneridade de Laerte. Isso pode indicar o despreparo, mesmo de profissionais experientes, 

no exercício de uma prática jornalística que se preocupe em não reiterar as violências pelas 

quais as pessoas transgêneras passam. 

 

3.2.8 Transando com Laerte 

Esse programa não demonstra enquadramentos binários relativos a Laerte. Suas 

visualidades e visibilidades são expostas de modo a destacar sua transgeneridade. Não há uma 

tentativa de fixação de sua imagética, corporalidades ou subjetividades em apenas uma das 

categorias de gênero socioculturalmente reconhecidas. Entretanto, Laerte questiona o fato de a 

entrevistada Márcia Rocha ter sido “homem”: “Você foi um homem, também. Você se 

apresentou como homem. Mas você se apresentava também com satisfação nessa área, não?” 

Percebemos, por conseguinte, que Laerte se vale de sua posição de entrevistadorx para reforçar 

um tipo de essencialização dos gêneros, mesmo que a sua transgressão esteja sendo 

considerada. Se compreendermos os gêneros no sentido butleriano, a partir das 

performatividades, “ser mulher” ou “ser homem” é uma falácia (BUTLER, 2008). No máximo, 

podemos “estar mulher” ou “estar homem”, em uma concepção binária, já que as formas de 

vivenciar os gêneros podem ser as mais diversas. Isso demonstra a dificuldade de tensionar os 

binarismos, mesmo para as pessoas transgêneras. Eles estão internalizados em nossas 

subjetividades, identidades e linguagem. 

 

3.2.9 Facebook 

Como analisado em relação às corporalidades de Laerte, constata-se um binarismo 

presente em algumas das imagens em seu perfil. Mas elas foram publicadas intencionalmente 
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por Laerte, e, como discutido, estabelecem um contraponto entre um momento passado e outro 

atual, no intuito de evidenciar as construções de gênero.  

Por mais que o Facebook tenha alguns campos de preenchimento nos quais as usuárias 

e os usuários colocam informações sobre o gênero com o qual se identificam30 e que ele tenha 

estado no centro de alguns debates sobre a questão das pessoas transgêneras após excluir o 

perfil de algumas delas ao alegar que não condiziam com suas verdadeiras identidades,31 não 

se verifica um enquadramento dessa mídia em relação às identidades de gênero de Laerte.  

Não obstante, Laerte informa que “é” (ou está) do gênero feminino: 

Imagem 26: Gênero feminino 

 

Fonte: <https://goo.gl/kYkNza>  

 

3.2.10 Síntese da análise dos binarismos 

Na análise, os conteúdos veiculados em mídias mais tradicionais promovem de 

maneira mais acentuada um enquadramento binário das expressões e identidades de gênero de 

Laerte. Esse é o caso da entrevista à revista Bravo!, do telejornal Bom dia Brasil e das 

entrevistas aos programas televisivos Roda Viva e Profissão Repórter. A única exceção seria o 

programa Transando com Laerte, que não apresenta enquadramentos binários no que concerne 

                                                 

30 As opções no site no Brasil são: feminino, masculino e personalizado, que permite o preenchimento de 

informações por parte das usuárias e dos usuários.  

31 Para saber mais: <http://igay.ig.com.br/2014-07-17/facebook-apaga-perfis-de-trans-e-drag-queens-e-revolta-

usuarias.html>. 
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às visibilidades de Laerte. Mas, nesse caso, como já destacado, Laerte não é o tema central da 

produção ou da pauta do programa.  

Nas produções com cunho ficcional, estão presentes críticas dirigidas aos binarismos 

que infringem o acesso a direitos básicos e/ou colocam a pessoa transgênera em uma instância 

de vulnerabilidade.  

Já a produção Um dia com Laerte e o site de rede social Facebook se diferenciam em 

suas abordagens em relação aos binarismos. No documentário, Laerte expressa suas 

experiências de vida perpassadas por uma cultura binária dos gêneros. No site de rede social, é 

Laerte que se autoapresenta como pertencente (ou identificadx) ao gênero feminino. 

 

3.3 ATIVISMOS 

Conforme abordado anteriormente, o ativismo pode ser compreendido como “um fazer 

consequente, uma prática refletida que visa à transformação, um agenciamento que sempre 

recorre ao porão em busca da fundamentação” (VEIGA-NETO, 2012, p. 272). No caso de 

Laerte, ele também diz respeito a uma midiatização que acompanha as expressões públicas de 

sua transgeneridade, ou seja, a uma presença e atuação nas mídias que pode servir para 

promover as causas relacionadas às vivências (quase sempre precárias) das pessoas 

transgêneras.  

Os ativismos e a militância, como também previamente mencionado, sempre fizeram 

parte da vida de Laerte, como argumenta na entrevista que realizei com elx: 

Olha, eu sempre entendi as ideias e os... Como é que chama? O modo como 

eu poderia me situar no mundo como uma forma de ação. Não era... não era 

uma coisa partidária, nem sempre foi uma coisa partidária, mas, de alguma 

forma, sempre me associei a outras pessoas, sempre me associei a pessoas que 

tinham... que pensavam razoavelmente parecido. (...) Eu sempre fiz isso. 

Quando eu... quando eu fazia... como é que chama? Quando desenhava, 

pintava, fazia teatro também, aquilo era uma atividade de ativismo, de 

militância pra mim. Eu curtia isso. Mais tarde eu me envolvi com o partido 

comunista e isso também foi… isso de certa forma organizou mais a atividade 

da militância, né? O partido comunista era uma atividade... era um partido 

mesmo, organizado (...) Eu sabia que eu estava fazendo parte de um 

movimento organizado. Mas, era bastante livre o modo como a gente atuava 

e eu acho que muito criativo também. Mais tarde como profissional também 

fiz parte de entidades, também houve, assim, um ativismo na área profissional, 

como... como... não sei... associações de quadrinhistas, de cartunistas, de 

artistas gráficos... Eu sempre estive, de alguma forma, envolvida nisso. Mais 

recentemente com o movimento LGBT. Quer dizer... ao me entender e me 
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aceitar como pessoa inserida dentro dessa comunidade L-G-B-T eu fui me 

entendendo com outras pessoas, conhecendo muita gente, conhecendo outras 

dinâmicas e fazendo parte delas também. Essa é… essa é a minha vida de 

militante (COUTINHO, 2015). 

Da juventude à vida adulta, passando pelo exercício de sua profissão e atualmente 

pelas questões advindas das vivências de sexualidades e gêneros tidos como desviantes, Laerte 

manteve e mantém uma atuação de militância e ativismo. Especificamente sobre a experiência 

de seus ativismos hoje em dia, Laerte assevera:  

Tem me ajudado a crescer. Tem me ajudado a me compreender como pessoa 

trans em diversas dimensões disso (...). Porque não é uma coisa simples... Não 

é que você se entenda… Não é que nem ser comunista, por exemplo, onde já 

existe um ideário que está mais ou menos organizado e você se identifica com 

aquilo ou não. A vivência trans é uma coisa muito complexa, múltipla, 

diversificada. Ela própria é… é uma forma também de me conhecer, de 

conhecer mais pessoas, conhecer... Eu me descobri enquanto trans através de 

outras pessoas, né? Ao contrário de muitas pessoas trans, eu não sabia... não 

tinha uma consciência desse desejo desde a minha infância. Pelo contrário, eu 

nunca me preocupei com isso (COUTINHO, 2015). 

Nesse sentido, Laerte comenta sobre o ativismo das pessoas transgêneras (ou 

transativismo): 

[Ele] tem sido basicamente compreender a situação das pessoas trans no 

nosso… na nossa cultura, na nossa sociedade e me envolver com a 

dramaticidade dessas vivências, com o... o grau grande de agressividade que 

vigora ainda em muitos contextos, com a falta de direitos, com marginalização 

das pessoas trans. É me envolver com isso e procurar de alguma forma atuar 

pra... no sentido de resolver essas questões, né? Ou criar outras também, 

porque... porque… eu não sei... eu acredito que... quando você… quando você 

resolve alguma questão entre aspa... entre aspas, você abre novas 

possibilidades que apresentam outras questões também. Então, é um nunca 

acabar de coisas (COUTINHO, 2015). 

Tendo isso em vista, intentarei averiguar de que forma (ou formas) esses 

posicionamentos são arquitetados nas produções e ambiências midiáticas que compõem o 

corpus de análise. 

 

3.3.1 Bravo! 

No momento em que Laerte torna pública a sua transgeneridade, não há uma referência 

direta a nenhum tipo de ativismo. Podemos, obviamente, considerar essa publicização um ato 

ativista a partir do momento em que Laerte se expõe midiaticamente. Suas visibilidades, em 

concomitância, são projetadas desde então no sentido de reforçar as transitoriedades entre os 

gêneros binários, que efetua seja em suas corporalidades, suportes e/ou identidades. Desse 
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modo, mesmo que não se posicione nessa ocasião como ativista das causas LGBT, podemos 

aferir que, ainda assim, Laerte promove uma problematização midiática e política acerca da 

transgeneridade.  

 

3.3.2 Vestido de Laerte 

No curta-metragem, não se observa um ativismo direto ou aparente por parte de Laerte. 

Nesse caso, similarmente à sua entrevista à revista Bravo!, pode-se compreender, no interior da 

narrativa ficcional, que a tentativa de Laerte em obter a autorização para utilizar o banheiro 

público feminino se processa como uma forma de ativismo a favor das causas das pessoas 

transgêneras.  

 

3.3.3 Bom dia Brasil 

Durante a reportagem, Laerte estabelece uma comparação da luta das pessoas 

transgêneras na atualidade com aquela dos negros estadunidenses por direitos civis na década 

de 1960: “Nos Estados Unidos, na década de 60, teve que vir a força federal, teve que vir a 

guarda nacional garantir o direito de crianças negras de entrar na escola.” A questão dos direitos 

das pessoas transgêneras, que também se refere à cidadania, não se reduz, por conseguinte, à 

utilização do banheiro público, embora esse seja o tema central abordado. 

Em outro momento, Laerte comenta que o uso do banheiro público feminino não se 

trata de uma “bandeira à causa”, mas, sim, de sua própria vida. Por isso, diz que irá lutar por 

ela e fazer valer seus direitos.  

Nesse sentido, o posicionamento de Laerte na reportagem, mesmo negando em sua 

fala uma militância por uma causa específica, demonstra um engajamento para com as causas 

LGBT e, mais precisamente, as relacionadas às precariedades a que as pessoas transgêneras 

estão passíveis. O impedimento no tocante ao banheiro feminino serve como um suporte de 

luta, como uma plataforma a partir da qual Laerte erige uma visibilidade midiática que visa ao 

enfoque da supressão de direitos básicos a todas as pessoas que cruzam as fronteiras binárias 

do gênero. 
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3.3.4 Roda Viva 

Em diversos momentos desse programa, Laerte faz menções a certos tipos de ativismo 

relacionados às causas LGBT. No primeiro deles, Caco Galhardo rememora uma tirinha de 

Laerte que supostamente teria um conteúdo homofóbico. Em resposta à provocação, Laerte 

atesta: “Talvez eu não a fizesse hoje, porque eu estou conscientemente preocupado com 

questões GLBTT. Eu estou conscientemente preocupado com essas questões. Então, de certa 

forma, eu dirijo... não é que eu me censure, mas eu dirijo meu discurso...”. Como fica evidente, 

Laerte argumenta que sua conscientização sobre os problemas enfrentados pela comunidade 

LGBT em nossa sociedade impede a produção de um humor que venha a corroborar 

discriminações.  

Mais adiante, Mario Sergio Conti versa sobre a juventude de Laerte, recordando 

vivências comuns. A partir delas, Conti descreve x Laerte daquele período como “um sujeito 

do partidão”32 e que “tinha uma militância, bigodão...”. O apresentador se vale dessas definições 

para indagar se Laerte se compara a esse “outro sujeito”, se se sente mais feliz atualmente. A 

devolutiva de Laerte é a seguinte: 

Aquele sujeito era um sujeito de vinte e tantos anos, vivendo um processo de 

encantamento ideológico, também. Havia uma... havia as portas da esperança. 

Havia essas portas da esperança. Havia a possibilidade de revolução, de uma 

transformação revolucionária no Brasil... Eu pensava nessas coisas... Mas isso 

tudo, na verdade, Mario Sergio, era um negócio a frio. Era uma ideologia, era 

uma coisa que eu sentia, que eu me emocionava ouvindo a Internacional, o 

hino dos Sandinistas... (...) Mas, em comparação com hoje, a diferença é 

brutal, porque isso está em mim. Eu estou vivendo isso. Então, eu estou 

conhecendo gente que milita no movimento GLBT. Eu estou conhecendo leis 

que correspondem à ligação desse movimento com o poder público. Eu estou 

conhecendo a história. Eu estou conhecendo histórias de travestis e 

transexuais que são de cair o queixo, são de arrepiar os pelos da nuca. E isso 

tudo está batendo comigo. (...) As experiências humanas com que eu estou 

entrando em contato hoje repercutem de um modo muito diferente do tempo 

que eu tinha vinte e tantos anos... 

Como observado, para estabelecer um contraponto entre sua juventude e o momento 

presente, Laerte se apoia em sua atuação tanto na militância quanto no ativismo. Elx alega que, 

apesar de uma atuação política militante bastante expressiva (vale lembrar que naquele 

momento o Brasil estava sob um regime militar ditatorial), essa militância era algo “a frio”, ou 

seja, não lhe tocava tão diretamente quanto as vivências da transgeneridade. Como Laerte 

afirma, há uma “diferença brutal”, pois hoje elx vive na própria pele as causas pelas quais se 

                                                 

32 Referência ao Partido Comunista. 
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empenha. Consequentemente, distingue-se a formação de certa disparidade entre a militância, 

e suas diretrizes e atuações mais coletivas, e o ativismo, partindo de experiências individuais, 

mas com repercussão coletiva.   

Dando prosseguimento ao assunto, Mario Sergio Conti interpela se há uma disparidade 

de importância entre a militância e o combate à ditadura militar em relação às causas LGBT: 

Você lá no começo da sua carreira, tempo do partidão, você estava 

combatendo a ditadura, fazendo... indo a São Bernardo, fazendo quadrinhos 

engajados. Hoje você está numa luta, numa militância (...) para o uso 

indiscriminado dos banheiros, direito a se vestir como quer... Uma coisa é 

mais importante que a outra? A luta contra a ditadura, a luta pela liberação dos 

costumes ou sexual, ou existe uma equivalência no seu modo de ver? 

Laerte responde de modo bastante semelhante à primeira abordagem: 

Eu acho que essas coisas, como a gente acabou de ver, meio que se imbricam 

todas, não é? O que se passava naquela época é que eu tinha uma agenda 

pautada por um certo programa de pensamento ao que eu me submeti, me 

filiei, etc., que me era externo. Embora meu coração batesse por aquilo, era 

uma coisa que eu não estava vestindo. E hoje eu estou. Tem essa coisa: eu 

estou me mexendo, me movimentando a partir do meu corpo literalmente, a 

partir do lugar onde eu estou. Eu estou aqui... eu invisto nessa e naquela 

direção, eu me relaciono com essa e aquela pessoa. O que há de conectado 

nisso em termos de direitos, em termos de organização social e tal e tudo... 

Então eu me sinto muito mais segura. Mas os pontos pelos quais a gente se 

bate, de certa forma, independem do nosso empenho. 

A colocação de Laerte corrobora a análise ao ressaltar que há uma dessemelhança entre 

a militância em um partido político e o exercício de um ativismo voltado a causas que estão 

arraigadas às suas corporalidades, às suas subjetividades, aos seus desejos e às suas identidades. 

Elx salienta, no entanto, a existência de uma imbricação entre as ações militantes que efetuava 

antigamente e aquelas mais voltadas, nos dias atuais, a um ativismo LGBT. 

 Já em outro momento, a proposição trabalhada gira em torno do processo de 

transgenerificação. No que lhe concerne, Laerte esclarece: 

É um processo complicadinho, sim. Não chega a ser doloroso porque não 

houve rompimento em nenhum momento, como a maioria das transexuais, 

travestis e pessoas transgêneras passam. Outro dia em uma roda de amigas, 

tinha essa coisa, assim: a época em que a pessoa saiu de casa. Saiu de casa, 

quer dizer, foi chutada pra fora. Tinha gente que saiu aos sete, aos doze, aos 

quatorze... A experiência de todas ali era de rejeição e expulsão. 

Nesse caso, Laerte se mostra consciente de que sua transgeneridade se aflorou em uma 

fase de vida em que já tinha consolidado sua profissão, carreira, família, enfim, em que já 

possuía uma estrutura material e imaterial que lhe permitia não passar pelos mesmos percalços 
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que outras pessoas transgêneras, por demonstrar uma inconformidade com os gêneros binários 

ainda muito jovens. Laerte reconhece, dessa forma, que suas vivências da transgeneridade são 

diferenciadas e de certo modo pouco usuais, haja vista que a realidade da maioria das pessoas 

transgêneras é a discriminação, a violência e o descaso desde a infância, inclusive no âmbito 

familiar. 

Por fim, selecionei uma passagem que reitera tal ponto de vista. Nela, Laerte confirma 

que sua vivência da transgeneridade é destoante das pessoas transgêneras de um modo geral, 

pois está englobadx em uma midialidade que lhe confere certa imunidade no tocante às 

consequências negativas de transgressão dos marcos binários: 

Eu tenho sido tratada na minha vivência de transgênero de uma forma bem 

melhor do que o padrão com que se trata transgêneros, transexuais e travestis 

principalmente, no Brasil. Se a pessoa não estiver banhada de alguma forma 

nesse mundo midiático, como a Lea T, como a Roberta Close esteve, elas são 

literalmente chutadas por aí (...) De certa forma parece que há um 

recrudescimento. Quanto mais as pessoas se expõem e expõem a própria luta 

pelos direitos, parece que há um acompanhamento da reação troglodita. 

Há o reconhecimento de que as pessoas transgêneras inseridas na esfera midiática 

possuem a prerrogativa de expressar sua transgeneridade mais livremente, gozando de uma 

anuência protetiva. Manifestamente, não se trata de uma regra sem exceções, visto que as 

vivências dessa pessoa transgênera exposta nas mídias abarcam outros fatores categóricos, 

como classe social e raça, que diferenciam cada caso.  

Por outro lado, Laerte acentua que ao mesmo tempo em que as visibilidades das 

pessoas transgêneras ganham espaço e que as conquistas de direitos se desenvolvem, há um 

recrudescimento de reações negativas que acompanham tais progressos.   

Em resumo, a militância e o ativismo de Laerte são temas bastante discutidos durante 

sua participação nesse programa. A diferenciação entre ambos nos auxilia a compreender um 

pouco melhor as formas de engajamento de Laerte e a conjecturar sua participação no programa 

como um ato político em prol de uma causa LGBT, e, sobretudo transgênera, mais ampla. 

 

3.3.5 Um dia com Laerte 

Nesse documentário de curta-metragem, Laerte faz numerosos comentários sobre a 

militância e o ativismo. Bem como no programa Roda Viva, elx registra as diferenças entre 

ambas as instâncias, sendo que sua colocação itera a análise que venho de realizar: 
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Minha vida tem momentos de militância política em vários momentos dela. 

Só que agora eu estou lidando com uma questão que está dentro de mim, eu 

carrego ela. O que eu estou falando é de algo interno meu mesmo, minha 

natureza, meu modo de viver. E daí sai uma ligação com outras pessoas que 

vivem experiências parecidas e que se traduz numa militância. 

Laerte também comenta acerca das vivências de transgeneridade em uma sociedade e 

cultura binárias, que promovem constantemente discriminações para com as pessoas que não 

se adequam às normas de gênero e sexualidade: 

Supõe-se que mulheres, trans ou biológicas, gostem de homem só. Isso é tão 

tolo. Em resumo o que eu acredito e constato é que o sexo biológico, a 

orientação sexual e a identidade de gênero são três coisas diferentes. Sexo 

biológico é se você nasceu com uma genitália assim, assado ou assim e assado. 

Orientação sexual é o seu desejo, se você gosta de transar com homens, 

mulheres, com dois ou nenhum. E identidade de gênero é como você se dá em 

relação aos códigos que essa sociedade estabeleceu pra o que é masculino ou 

o que é feminino. Se você se conforma com ele, se você entra em conflito com 

ele, se você questiona, se você transgride, etc. E o grave é que a visão 

conservadora só admite uma possibilidade que essas três instâncias se 

organizem, que é em coerência absoluta, quer dizer, em congruência absoluta. 

Quer dizer, pessoas que nascem com a genitália feminina precisam ter a 

orientação adequada, que é desejar homens, e precisam se comportar como 

mulheres. Homens, idem, idem, idem. Então, essa exigência de congruência é 

que é o inferno, a ditadura que a gente vive. Compreender que isso é só um 

arranjo arbitrário eu acho que é o grande passo. 

Partindo de uma reflexão acerca dos desejos e das sexualidades, Laerte explana 

algumas diferenças entre o sexo (dito) biológico, a orientação sexual e as identidades de gênero. 

A partir dessa elucidação, elx sublinha os possíveis resultados, quase sempre danosos, em se 

transgredir os regimes regulatórios que controlam esses âmbitos, chamando a atenção para a 

primazia de uma “coerência absoluta” entre eles. Para Laerte, é premente o reconhecimento das 

arbitrariedades com que essas acepções são erigidas.  

O que demonstra em seu discurso, portanto, é uma proximidade no que concerne às 

teorias e às autoras e aos autores queer, que embasam tal posicionamento. De acordo com 

Veiga-Neto (2012), o ativismo pressupõe um “colocar a teoria à prova”, que é verificado aqui. 

X próprix Laerte comenta essa sua relação com o queer, no documentário: “(...) Introduzir uma 

ideia de liberdade maior dentro desta sociedade: essa que eu acho que é a luta. E aí se chamam 

de queer, gay ou o que for, não é a questão mais importante. (...) Provavelmente me consideram 

queer. Eu não nego muito as coisas que me consideram por aí”. 

 De fato, Laerte se pauta em uma visibilidade midiática para legitimar críticas, 

teoricamente fundamentadas, a respeito de uma sociedade na qual as diferenças não são 

respeitadas.   
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Ainda nesse sentido, Laerte depõe: 

O fato de ser difícil que uma sociedade pense, reflita e se liberte de 

determinados dogmas é um sinal da complexidade deles. Não estou fazendo 

pouco. Não estou falando que é tudo uma grande besteira. Eu estou falando 

que não há uma razão prática, biológica ou seja lá o que for para sustentação 

desses parâmetros, que são culturais.  

Novamente se evidencia uma ótica alicerçada em uma compreensão teórica mais 

abrangente sobre os gêneros e as sexualidades, a validar o exame que notabiliza o ativismo de 

Laerte no interior de um movimento queer, de um ativismo queer. 

Laerte prossegue com as ponderações deliberando sobre a necessidade de se forçar 

uma visibilidade das identidades de gênero e sexualidades consideradas desviantes.  

Me parece lógico e claro que, em primeiro lugar, a visibilidade da orientação 

sexual, da identidade de gênero, tudo isso é importantíssimo e é politicamente 

vital que seja experimentado. Que as pessoas vejam que o primo de fulano é 

transgênero, (...) que fulano é gay, que outra é lésbica, que outros estão 

casados, que adotaram filho... E que tudo isso está se dando no espaço social 

deles. E que isso não tem por que ser banido, não tem por que ser hostilizado. 

É a vida. Esse é um tipo de movimento que precisa ocorrer horizontal e 

verticalmente também, porque o crescimento dessa fervura vai acabar gerando 

candidaturas e pessoas comprometidas com causas, com causas da agenda, 

que hoje se chama agenda LGBT, mas que na verdade é uma agenda de 

liberdade. Estamos falando do gênero humano, não estamos falando só da 

população que tem esse desejo ou que tem essa condição. Estamos falando do 

gênero humano. 

Segundo esse ponto de vista, a visibilidade pode impactar as sociabilidades de modo a 

produzir mudanças nas condições de vida das pessoas com gêneros e/ou sexualidades 

desviantes dos padrões normativos. Visibilizar corresponderia à ratificação da existência das 

diferenças e, consequentemente, da imprescindibilidade de um convívio (ou aprendizado de um 

convívio) mais harmonioso para com elas. Conjuntamente a essas ações de ordem mais 

individual, Laerte assinala a relevância do comprometimento com as causas LGBT, também 

em nível institucional, a gerar uma agenda de atuação em prol da liberdade. De forma clara, 

suas asserções evocam a precisão de um empenho tanto individual quanto coletivo, ou seja, de 

um ativismo e de uma militância que trabalhem associadamente para promover avanços em 

termos de direitos e cidadania para as pessoas LGBT.  

 

3.3.6 Videoclipe Fiu Fiu 
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Novamente, não se depreende nessa produção a presença de um ativismo direto de 

Laerte. Como no caso do curta-metragem Vestido de Laerte, podemos inferir a existência de 

um ativismo indireto, baseado na visibilidade de sua transgeneridade e de seu papel 

desempenhado na ficcionalidade, como analisamos no que se refere às corporalidades e aos 

binarismos. 

 

3.3.7 Profissão Repórter 

Os ativismos de Laerte aparecem de duas formas nesse programa, uma proveniente da 

descrição de Laerte feita por Caco Barcellos, que afirma que elx é “ativista do movimento 

LGBT, que defende os direitos de transexuais”, e outra de suas visibilidades, de suas múltiplas 

interações e atuações no decorrer das filmagens. Em relação a estas, pude verificar três 

momentos em que aparecem.  

No primeiro deles, Laerte declara que “O sistema mal e mal está disposto a atender 

transexuais que querem fazer redesignação sexual.”33 Em seguida, no transcurso da entrevista, 

que ocorria em uma praça pública no centro da cidade de São Paulo, um transeunte interpola 

Laerte: “Quanto ao preconceito contra os homossexuais, você acha que [uma conscientização] 

deveria vir de escola, com a família...?”, que responde: “Você não sabe a diferença que faz na 

vida de uma pessoa ter uma família que apoia.” Por fim, já durante a exposição Ocupação 

Laerte, é Caco Barcellos quem lhe questiona: “Essa militância de gênero (...) não teria trazido 

muita luz para seu trabalho?” Laerte retorque: “Acho que sim. Acho que movimentou tudo. É 

como pegar uma colher e mexer o caldeirão.”  

 Como observado, o tópico dos ativismos ou mesmo da militância de Laerte não é tão 

expressivo no programa, ao contrário, em sua edição as falas de Laerte sobre a temática são 

pontuais. Não há um aprofundamento nesse sentido. Vale destacar que Laerte não é única 

pessoa entrevistada, e que o programa tem menos de trinta minutos de duração. Mesmo assim, 

                                                 

33 De acordo com o Portal Brasil, até 2014, foram efetuados 243 procedimentos cirúrgicos no processo 

transexualizador pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Em todo Brasil, apenas cinco hospitais estão habilitados 

para a realização de tais procedimentos: Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Goiás, Goiânia (GO); 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS); 

Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (RJ); Fundação Faculdade de 

Medicina, da Universidade de São Paulo (USP); e Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), em Recife (PE). Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/cirurgias-de-

mudanca-de-sexo-sao-realizadas-pelo-sus-desde-2008>. Acesso em: dezembro de 2015. 
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não podemos conceber que seu posicionamento no que concerne às causas LGBT seja o eixo 

principal do recorte jornalístico executado. 

 

3.3.8 Transando com Laerte 

Durante a entrevista com Márcia Rocha, o tema da transgeneridade é tratado em 

diferentes perspectivas: a história de vida de Laerte e de Márcia, as atuações de Márcia em 

diferentes movimentos sociais e políticos, militância e ativismos. Entretanto, particularmente 

no que diz respeito ao ativismo, sua presença fica restrita às experiências de Márcia Rocha. A 

seguir, transcrevo a única passagem em que ela fala diretamente sobre isso:  

O ativismo, na minha maneira de ver, deveria lutar pra que o mundo... de 

cabeça erguida. Eu sou travesti com muito orgulho, como eu assino. Tra-ves-

ti, porque isso mostra: eu estou lutando pelo direito de quem está ali nessa 

situação, nessa condição, pra que o mundo me aceite. Se o mundo aceitar a 

travesti de verdade, der oportunidade, der escola, der trabalho, der condições 

pra essa pessoa ser, ela vai se tornar uma pessoa que vai conviver em todos os 

ambientes normalmente. Aí se ela faz cirurgia, se muda o nome, se não muda, 

não faz diferença, porque ela é aceita por todo mundo. É esse o ponto, você 

entende o que estou dizendo? É esse o ponto que a gente tem de forçar. 

Cabe ressaltar que Laerte não faz uma pergunta a respeito; pelo contrário, é Márcia 

que fala espontaneamente sobre o assunto. 

Assim sendo, verifica-se que o ativismo não é um assunto muito abordado no 

programa, apesar de a fala de Márcia ser proporcionalmente expressiva, já que ele possui apenas 

12 minutos de duração. Também é válido de ser destacado que a temática do programa em si 

(transgeneridade) pode ser tomada como um ativismo, mas que não se restringe a Laerte, pois 

a produção desse conteúdo televisivo está condicionada a fatores institucionais.34 

 

3.3.9 Facebook 

Entre os meses de janeiro e abril de 201535, analisei o perfil de Laerte Coutinho no site 

de rede social Facebook, com o intuito de verificar, por meio de suas experiências, as 

                                                 

34 Não podemos nos esquecer de que o Canal Brasil, produtor do programa Transando com Laerte, pertence ao 

Grupo Globo, o maior conglomerado de mídia no Brasil.  

35 A análise a ser apresentada sobre os ativismos de Laerte no site de rede social Facebook está baseada em um 

estudo prévio, cujas ideias foram trabalhadas no artigo “Transgeneridade, consumo e cidadania: engajamentos de 

Laerte Coutinho no ciberespaço”, apresentado no 5º Congresso Internacional em Comunicação e Consumo, 
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potencialidades de ativismo das pessoas transgêneras no ambiente digital. O aporte 

metodológico se pautou na etnografia virtual, haja vista que “o estudo da comunicação através 

da internet tem colocado um novo desafio para a etnografia (...), com novas formas de interação 

social que estão tendo importantes consequências em nível metodológico” (SORIANO, 2007, 

p. 5, tradução nossa), a etnografia no contexto digital se converte em uma metodologia relevante 

na análise das mídias digitais.  

No período supracitado, efetuei um levantamento das publicações de Laerte em sua 

página pessoal no site de rede social Facebook. A observação focalizou a gestão de uma 

visibilidade transgênera no ambiente digital. Para isso, apoiei-me em 233 publicações, a partir 

das quais procurei realizar uma análise quantitativa e qualitativa, a abarcar suas temáticas, seus 

conteúdos e sua repercussão. 

Na coleta dos dados, selecionei as publicações de Laerte que comportavam 

engajamentos, apreendendo-os como formas de envolvimento, interação e relacionamento com 

determinada pauta, onde se encontra expressa uma posição ou um ponto de vista determinados. 

Com base na observação e captura dos dados, elaborei uma categorização das publicações, 

delimitei-as em três grupos: engajamento político, engajamento social e engajamento LGBT. 

Eles auxiliam a compreender como os ativismos de Laerte se processam nesse âmbito. 

As publicações com algum tipo de engajamento político correspondem não apenas a 

questões partidárias, mas também ao atual contexto político no Brasil, abarcando as esferas 

educacionais, econômicas, dos direitos humanos etc. Já as publicações com um engajamento 

social fazem referência principalmente a temáticas como a maioridade penal, a falta d’água na 

cidade de São Paulo, o preconceito e a violência contra a mulher, o aborto, a desigualdade de 

renda e a conscientização sobre a AIDS. Por fim, as publicações com engajamento LGBT 

correspondem às causas relacionadas aos diversos grupos representados pela sigla, tais como 

direitos humanos e acesso à cidadania. A distribuição das publicações analisadas em cada uma 

dessas categorias se situa na tabela a seguir. 

Tabela 2: Total de publicações analisadas e sua divisão por categorias 

                                                 

realizado na Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo | ESPM-SP, entre 5 e 7 de outubro de 2015. 

Disponível em: <http://anais-comunicon2015.espm.br/encontroPos.aspx>. 
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Fonte: Elaboração própria 

Como podemos notar, dentre as 233 publicações analisadas, 82 apresentaram algum 

tipo de engajamento, o que equivale a pouco mais de 35% do total. Se nos detivermos ao número 

integral de publicações com conteúdo de engajamento, constatamos que em torno de 21% são 

de cunho social, 33% político e 46% LGBT.  

Desse modo, torna-se viável aferir que Laerte se vale do suporte comunicacional 

promovido pelo site de rede social Facebook como uma forma de se engajar em diversos 

assuntos da vida cotidiana, corroborando sua atuação como ativista. Patenteia-se 

concomitantemente um predomínio de publicações com temática LGBT, o que expressa um 

envolvimento com as demandas desse grupo social. Tal panorama se reflexiona na repercussão 

que as publicações obtiveram, como averiguado na Tabela 2. 

Tabela 3: Repercussão das publicações 

 

Fonte: Elaboração própria 

Esses números dizem respeito ao total de curtidas, comentários e compartilhamentos 

das 82 publicações de Laerte com algum tipo de engajamento. Juntas, inteiram mais de 91 mil 

curtidas, 1.500 comentários e 23 mil compartilhamentos, valores que são significativos, a 

comprovar que as publicações possuem um caráter dialógico a ser considerado.  

Avançando na direção de uma perspectiva qualitativa, fiz a seleção de três publicações, 

com expressiva repercussão, para exemplificar as categorias de engajamentos encontrados na 

página pessoal de Laerte no site de rede social Facebook. Procurei, assim, analisar seus 

Publicações 

analisadas

Engajamento 

Social

Engajamento 

Político

Engajamento 

LGBT
Total

Janeiro 59 4 7 10 21

Fevereiro 55 2 5 10 17

Março 64 6 4 13 23

Abril 55 5 11 5 21

233 17 27 38 82

Curtidas Comentários Compartilhamentos

Janeiro 28.421 1.253 11.481

Fevereiro 4.575 164 182

Março 29.788 99 4.348

Abril 28.394 51 7.261

91.178 1.567 23.272
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conteúdos e buscar apreender os modos pelos quais os engajamentos de Laerte nelas se 

processam.  

A primeira publicação elegida é uma foto de Laerte por meio da qual almeja suscitar 

uma conscientização acerca da importância de realizar o teste de HIV-AIDS. Como não 

direciona a mensagem a nenhum grupo específico e como se trata de uma causa que concerne 

à saúde pública, categorizei a publicação como de engajamento social. Ela obteve uma vasta 

repercussão, computando mais de 4.600 curtidas, 120 comentários e 64 compartilhamentos. 

Imagem 27: Laerte contra o HIV-AIDS 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/laerte.coutinho?fref=ts> 

É relevante reparar que na publicação Laerte emprega sua imagem para promover a 

causa. Por conseguinte, o engajamento não permanece preso ao nível do discurso, evadindo 

seus limites: engloba corporalidades, estéticas de uma transgeneridade e a visibilidade midiática 

de Laerte.  

O segundo exemplo selecionado é relativo ao caso da travesti Verônica Bolina, presa 

no dia 12 de abril de 2015 por um desentendimento no prédio onde mora. Acusada de agredir 

uma vizinha, Verônica foi detida e conduzida ao 2º Distrito Policial da capital paulista. Lá, foi 
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espancada por policiais, teve os cabelos raspados e as roupas despedaçadas. Os policiais tiraram 

uma fotografia na qual Verônica aparece completamente deformada por conta das agressões 

sofridas e com os seios à mostra. A gravidade da violência adquiriu uma grande repercussão 

nas redes sociais digitais e exortou discussões sobre a escassez de direitos e cidadania às pessoas 

transgêneras.  

Imagem 28: O caso Verônica Bolina 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/laerte.coutinho?fref=ts> 

Enfaticamente, Laerte denuncia o fato de a notícia veiculada no portal de notícias G1 

não utilizar gramaticalmente o gênero feminino para falar de Verônica e também o fato de a 

reportagem não conceder a devida atenção à exacerbada hostilidade dos policiais para com 

Verônica. A crítica também se dirige contra o site de rede social Facebook, que estaria 

excluindo a fotografia que mostra o estado em que Verônica se encontrava após ser agredida. 

A terceira publicação analisada foi aquela que apresentou o maior número de curtidas 

e compartilhamentos durante os meses em que os dados foram coletados. Como se refere à atual 

situação política do Brasil, ela foi categorizada como de engajamento político. Publicada no dia 

21 de abril, feriado nacional em reconhecimento ao dia em que Joaquim José da Silva Xavier, 
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conhecido por Tiradentes, um dos símbolos da Inconfidência Mineira, foi morto por 

enforcamento em 1789, a charge adquire um tom sarcástico e crítico com o emprego da frase 

“vai pra Cuba!”. 

Imagem 29: Vai pra Cuba! 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/laerte.coutinho?fref=ts> 

A frase, que ficou conhecida nas redes sociais digitais e chegou a ser empregada em 

diversas manifestações populares contra o governo federal, é geralmente dirigida a pessoas que 

defendem a legitimidade do exercício da presidência por parte de Dilma Rousseff (PT). “Vai 

pra Cuba” significa, portanto, que aqueles(as) que apoiam o atual governo deveriam se mudar 

para Cuba, por ser este um país socialista. No fundo, ela expressa, para além do 

descontentamento, um movimento reacionário e de intolerância. Laerte fundamenta, desse 

modo, uma associação entre as pessoas que de certo modo compactuaram com a morte de 

Tiradentes e aquelas que hoje bradam o “vai pra Cuba”. Tiradentes, que buscava modificar a 

estrutura política do Brasil, isto é, derrubar a monarquia, é colocado em referência àquelas e 

àqueles que possuem um ideal revolucionário, de mudança social, ou seja, os “esquerdistas”. 

Como se notabiliza pela análise, tanto quantitativa quanto qualitativa, das publicações 

de Laerte no site de rede social Facebook entre os meses de janeiro e abril de 2015, sua 

utilização se processa no sentido de fundamentar um ativismo digital. Isso demonstra que o 

ambiente digital como um todo é “um instrumento que desenvolve, mas que não muda os 

comportamentos; ao contrário, os comportamentos apropriam-se da Internet, amplificam-se e 

potencializam-se a partir do que são” (CASTELLS, 2003, p. 273). Logo, realmente se observa 

uma continuidade dos posicionamentos ativistas de Laerte no âmbito digital. 
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3.3.10 Síntese da análise dos ativismos 

Foi possível apurar na análise que, entre todos os conteúdos integrantes do corpus, a 

primeira vez que os ativismos de Laerte aparecem de modo mais expressivo é no programa 

Roda Viva, cerca de dois anos após tornar pública a sua transgeneridade. Esse período de tempo 

demonstra que Laerte introduziu as causas LGBT aos seus ativismos paulatinamente, conforme 

suas experiências cotidianas com a transgeneridade foram ocorrendo. 

Também é interessante notar que, além de Roda Viva, os ativismos de Laerte são 

predominantes nas produções Um dia com Laerte e em seu perfil no site de rede social 

Facebook. Evidencia-se, por conseguinte, uma prevalência de seus ativismos em mídias contra-

hegemônicas. Apesar de o programa Roda Viva estar inserido em um contexto midiático 

tradicional, a televisão, não podemos negligenciar o fato de ela ser uma produção realizada em 

uma emissora pública, o que lhe diferencia dos programas Profissão Repórter, Bom dia Brasil 

e Transando com Laerte, todos executados pelo Grupo Globo, seja para canais de rede aberta 

(Rede Globo) ou fechada (Canal Brasil). 

Já nas produções de caráter ficcional (Vestido de Laerte e videoclipe da música Fiu 

Fiu) os ativismos de Laerte podem sem apreendidos de maneira indireta, pautados em uma 

visibilidade midiática da transgeneridade em produções que não efetuam um recorte binário 

e/ou discriminatório dela. 

De modo geral, os ativismos de Laerte perpassam todos os conteúdos midiáticos 

analisados, variando de forma e enquadramento, de acordo com as temporalidades e os tipos de 

mídias. Eles estão sempre fortemente associados às causas LGBT e, sobretudo, àquelas das 

pessoas transgênera.36 

 

3.4 POR ENTRE CORPORALIDADES, BINARISMOS E ATIVISMOS: SÍNTESE GERAL 

DA ANÁLISE 

                                                 

36 Mais uma vez, é relevante mencionar que os ativismos LGBT de Laerte não são unívocos. Elx também se engaja 

em outras causas. Laerte participou, por exemplo, dos recentes protestos contra a proposta da Secretaria de 

Educação do estado de São Paulo de reorganização da rede pública de ensino, que teve início no dia 10 de 

novembro de 2015. Cf.: <http://www.ebc.com.br/educacao/2015/11/em-escolas-ocupadas-em-sp-rotina-de-

alunos-inclui-limpeza-e-aulas-abertas>. 
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As visibilidades da transgeneridade de Laerte passam por diversos enquadramentos e 

modos de midiatização. Cada uma delas possui características particulares que as diferenciam 

entre si, o que indica a impossibilidade de qualquer generalização no tocante às suas 

midialidades.  

Uma dessas características, que fica evidente no caso de Laerte, são as temporalidades. 

Como observado, não apenas suas estéticas vão se modificando ao longo dos conteúdos 

analisados, a evidenciar uma feminização (claramente perpassada por práticas de consumo 

específicas, tanto de imagéticas quanto de materialidades), mas também seu posicionamento 

acerca de causas relacionadas à comunidade LGBT. Os ativismos de Laerte vão sendo 

gradualmente delineados, até o momento em que podem ser considerados queer. 

Outro fator diferencial que influi sobre as visibilidades são as propriedades midiáticas 

de cada produção ou conteúdo. Nesse sentido, como consta na metodologia, podemos dividir o 

corpus de análise em dois grandes grupos: um que diz respeito às mídias tradicionais (Bravo!, 

Bom dia Brasil, Roda Viva, Profissão Repórter e Transando com Laerte) e outro concernente 

às mídias contra-hegemônicas (Vestido de Laerte, Um dia com Laerte, Clipe da música Fiu Fiu 

e Facebook). A partir dessa bifurcação, estabelecem-se alguns padrões verificados na análise. 

Na tabela a seguir, esquematizo as relações entre cada produção ou conteúdo, os eixos de análise 

e as abordagens que receberam em cada uma delas: 

Tabela 4: Abordagens midiáticas da transgeneridade de Laerte 

 

Fonte: Elaboração própria 

Os sinais de +, -, + / - e - / + representam os perfis de abordagem que cada produção 

ou conteúdo obteve em relação aos três eixos de análise, correspondendo respectivamente a 

Conteúdo Corporalidades Binarismos Ativismos

Bravo! - / + - -

Vestido de Laerte + + - / +

Bom dia Brasil - - - / +

Roda Viva - - +

Um dia com Laerte + + +

Fiu Fiu + + - / +

Profissão Repórter - - - / +

Transando com Laerte + / - + - / +

Facebook + + +

Eixos de análise
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favorável, desfavorável, majoritariamente favorável e majoritariamente desfavorável. As 

produções ou os conteúdos grifados em cinza são aqueles pertencentes às mídias tradicionais, 

enquanto os que não possuem essa marca são de mídias contra-hegemônicas. 

Como se constata, as produções ou os conteúdos de mídias tradicionais tendem a uma 

abordagem desfavorável no que se refere às visibilidades midiáticas da transgeneridade, no caso 

de Laerte Coutinho. As únicas produções que destoam minimamente dessa vertente são os 

programas Roda Viva e Transando com Laerte. O primeiro por manifestar uma aproximação 

favorável em relação aos ativismos de Laerte, e o segundo por apresentar um recorte 

majoritariamente favorável sobre as corporalidades de Laerte e favorável sobre os binarismos, 

não estabelecendo enquadramentos de suas identidades de gênero. É pertinente aqui a ressalva 

de que Roda Viva é um programa realizado por uma emissora de caráter público, e que 

Transando com Laerte é um programa em que x entrevistadorx é x próprix Laerte. 

Já as produções e os conteúdos que foram veiculados em mídias contra-hegemônicas 

pendem a uma abordagem mais favorável à temática da transgeneridade. Sobretudo no que 

concerne às corporalidades e aos binarismos, há um respeito pelas estéticas e visibilidades da 

transgeneridade de Laerte, não havendo a recorrência de enquadramentos que restrinjam seu 

entendimento ou apreensão por parte da recepção.  

Quanto aos ativismos, categorizei como majoritariamente desfavorável Vestido de 

Laerte e o videoclipe da música Fiu Fiu, pois ambos não promovem, em comparação com outros 

conteúdos, uma visibilização dos ativismos de Laerte a não ser indiretamente, por meio da 

presença de suas visualidades. Contudo, como já mencionado, esses são conteúdos de ordem 

ficcional, e, portanto, também se diferenciam de todos os outros, o que não deixa de validá-los 

como favoráveis para com a transgeneridade. Além disso, vale indicar que todas essas 

produções e esses conteúdos são veiculados na Internet, o que permite argumentar que essa é 

uma ambiência de expressão mais livre à midiatização das visibilidades da  transgeneridade. 

Assim sendo, pode-se afirmar que, enquanto as mídias tradicionais se inclinam a 

enquadramentos que são delimitantes, prejudicando uma visibilidade midiática em prol das 

pessoas transgêneras, as mídias contra-hegemônicas demonstram estar mais abertas às 

diferenças. As expressões e vivências da transgeneridade de Laerte são mais bem trabalhadas 

neste âmbito, contra-hegemônico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O consumo é inerente às nossas vidas. Além de estar submetido a uma condição física 

e biológica – dependemos de um consumo frequente dos mais variados tipos de recursos 

naturais, vegetais e animais –, ele também se associa intimamente às subjetividades. 

Consumimos imagens, estéticas, identidades, desejos, sensações, sentimentos, relações, 

experiências, sonhos... Na contemporaneidade, o consumo emerge, portanto, como dimensão 

material e simbólica fulcral à organização e ao funcionamento das sociedades, atuando de modo 

ativo na elaboração e mediação de sentidos. 

Particularmente no que se refere às imagens ou visualidades, elas são igualmente 

abarcadas pelas práticas do consumo. A atual sociedade de consumo é uma sociedade na qual 

reina a primazia do visível. Sobretudo através das mídias, com destaque às mídias digitais, 

nossa capacidade de produção, compartilhamento e, em consequência, consumo de visualidades 

é incomensurável. Assim, elas passam a fazer parte de uma cultura comunicacional do 

consumo. Mas em meio a essa profusão visual, não podemos negligenciar as dinâmicas de poder 

e hierarquias que regem as visualidades, o que quer dizer que algumas visualidades são mais 

visíveis que outras, e que algumas nem mesmo chegam a ser visíveis. Isso é exatamente o que 

esta pesquisa evidencia. 

De fato, ao abordar a temática das visibilidades, há uma demanda em tensionar as 

formas como nossos olhares são constituídos e a importância que possuem para as relações 

sociais. Se nem tudo que pode ou deseja ser visível adquire uma visibilidade, as disputas que a 

envolvem se convertem em uma questão central à nossa sociedade e cultura, especialmente às 

minorias. Logo, o estudo das construções de visibilidades da transgeneridade no espaço das 

mídias se torna extremamente relevante para refletirmos sobre as situações de vida das próprias 

pessoas transgêneras. 

O aporte teórico trabalhado no primeiro e no segundo capítulos desta dissertação 

ressaltou justamente as imbricações entre o consumo, as mídias e as visibilidades das pessoas 

transgêneras na contemporaneidade. A partir deles, a pesquisa objetivou melhor compreender, 

empiricamente, esse contexto, no qual as visibilidades das pessoas transgêneras estão 

permeadas pelas práticas de consumo e as mídias, a partir do estudo de uma experiência de 

subjetivação concreta: as vivências de Laerte Coutinho. Ao mergulhar nelas, pude entrar em 
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contato com uma série de questões que foram essenciais ao desenvolvimento das propostas 

teóricas e metodológicas aqui apresentadas.  

Na verdade, seguir Laerte pelos espaços midiáticos que ocupa, sejam eles em meios 

digitais ou físicos, foi uma aventura. Uma aventura no sentido de me confrontar com realidades 

outras, com tipos de precariedades que não as minhas, no que se refere às expressões do gênero 

e às sexualidades; de me colocar vis-à-vis com as demandas de um grupo minoritário 

extremamente marginalizado, silenciado e invisibilizado em nossa sociedade; de despertar em 

minha atuação enquanto pesquisador inquietações epistemológicas a cada passo dado em 

direção à arquitetura de um objeto de estudo. 

Este percurso também me possibilitou observar mais de perto as mudanças pelas quais 

Laerte passou desde que tornou pública sua transgeneridade, na entrevista à revista Bravo!. Elas 

dizem respeito, obviamente, aos remodelamentos estéticos por elx empreendidos, mas também 

aos seus discursos, posicionamentos, engajamentos e ativismos. Se por um lado se sobreleva a 

plasticidade de um corpo que vai se (re)construindo e se (re)delineando de acordo com 

experimentações, com práticas de consumo de suportes materiais e estéticas da feminilidade, 

por outro, encontramos as (re)formulações de performances queer voltadas a uma política de 

visibilidade midiática da transgeneridade. Elas podem ser observadas nos próprios modos de 

apresentação que vão sendo tecidos por Laerte na conformação de suas trajetórias de 

visibilidade nos espaços da mídia: crossdresser (revista Bravo!, 2010), travesti (Roda Viva, 

2012) e pessoa transgênera (entrevista a mim concedida, 2015). 

Como destacado, todos esses processos estão inseridos nos espaços midiáticos, que 

possuem como característica central a pluralidade, acentuada cada vez mais pelo espraiamento 

e pelos usos das mídias digitais. Em um sentido mais amplo, as experiências de Laerte servem 

como ponto de partida para se ponderar acerca das apropriações das mídias pelas minorias e os 

enquadramentos midiáticos que entram em disputa. Trata-se da ambivalência discutida 

anteriormente: as minorias precisam se tornar midiática e publicamente visíveis para que suas 

reivindicações sejam ao menos legitimadas; mas, ao mesmo tempo em que tensionam essas 

visibilidades, ficam sujeitas a uma heterogeneidade de enquadramentos que aparecem 

condicionados por atravessamentos culturais, sociais e políticos e que nem sempre atendem às 

suas demandas. Todavia, como as mídias são entremeadas por embates sociais que envolvem 

distintos atores e posicionamentos, as políticas de visibilidade se constroem e são disputadas, 
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mesmo que de modo limitado, nos espaços sociais, de consumo, de leitura e interpretação das 

próprias experiências de transgeneridade. 

No caso de Laerte, isso se processa nas disparidades entre um agenciamento de 

visibilidades da transgeneridade versus os formatos midiáticos que as engessam dentro de certos 

moldes, sejam eles de estéticas, narrativas, conteúdos, discursos, etc. Podemos pensar, assim, 

na diferença entre o conjunto de mídias estudadas, já que tais relações se evidenciaram por meio 

da análise desenvolvida. No Facebook, por exemplo, fica claro que Laerte possui uma maior 

liberdade para compor uma visibilidade transgênera.37 Em todas as outras mídias analisadas, 

por mais que possuam um viés alternativo ou contra-hegemônico, há a presença de algum tipo 

de enquadramento, favorável ou desfavorável a uma política de visibilidade da transgeneridade.  

As redes sociais, por conseguinte, patenteiam-se como um locus não apenas propício 

a uma reconfiguração das visibilidades das pessoas transgêneras, mas também aos ativismos 

que se efetuam a partir de suas ambiências, vertendo em direção a políticas da diferença. Por 

mais que possibilitem vocalizações múltiplas, que podem conter discursos discriminatórios, 

ainda assim as redes sociais se dispõem de modo a abrir espaços de agenciamento, a permitir 

que vozes até então forçosamente silenciadas possam começar a se articular, expondo esquemas 

de desigualdade e fundamentando políticas que visem alterá-los. Em Laerte, esse ativismo – 

inclusive seu ativismo digital – adquire uma particularidade: por mais que atue em prol das 

demandas LGBT, também se volta a outras causas, tais como a educação pública, os direitos 

humanos, o feminismo e engajamentos partidários.  

Outro ponto extremamente relevante que a pesquisa salientou também diz respeito às 

relações mídia-transgeneridade. Com base na análise dos dados do corpus, constata-se a 

frequente tentativa da mídia, sobretudo das mídias tradicionais, de enquadrar as visibilidades 

de Laerte em uma perspectiva binária, não construindo uma compreensão da transgeneridade 

fora dos marcos de feminino-masculino, feminilidade-masculinidade.  

Contudo, Laerte, em seus agenciamentos por visibilidade, rende-se de certa forma a 

esses mesmos binarismos. Isso ocorre tanto por um posicionamento próprio quanto pelas 

imagéticas de que lança mão para compor suas visibilidades. Na entrevista que realizei com 

Laerte, elx afirma que: “eu comecei a manifestar o desejo de me expressar como mulher” e que 

                                                 

37 Mesmo sob limites institucionais. O Facebook permite que as usuárias e os usuários publiquem, compartilhem 

e interajam com os conteúdos comunicacionais sob alguns parâmetros específicos. 
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“passei a me entender como mulher” (COUTINHO, 2015). Já em relação às suas estéticas, 

verifica-se que ao longo dos últimos seis anos Laerte se inclina a uma adequação aos padrões 

estéticos femininos, seja em suas vestimentas e acessórios ou mesmo em suas corporalidades, 

ao se depilar, por exemplo.  

Tal paradoxo demonstra o quanto o modelo binário é potente, sendo extremamente 

difícil se desvencilhar dele, mesmo em se tratando das vivências das pessoas transgêneras. 

Laerte critica os binarismos, mas, ao compor sua transgeneridade, acaba caindo em suas 

disposições, o que nos leva a questionar se realmente as políticas identitárias da transgeneridade 

têm a capacidade de propor uma desestabilização do ordenamento sociocultural binário. Ou, 

sob outra perspectiva, se a sociedade é capaz de compreender a transgeneridade fora de um 

marco binário, mesmo se as pessoas transgêneras se pautarem nele em alguma instância. Talvez 

sejamos obrigados a conjecturar que a transgeneridade só existe em uma sociedade e cultura 

binárias, incapaz de compreender a condição humana fora das concepções de feminino e 

masculino. Trata-se de uma sociedade e cultura que despreza os matizes existentes entre elas, 

delegando às diferenças um status ininteligível.  

Vale reportar, por fim, que os resultados desta pesquisa apontam para a manutenção 

de padrões discriminatórios nos âmbitos midiáticos concernentes às visibilidades das pessoas 

transgêneras. Eles são perpetrados por meio de enquadramentos que desconsideram suas 

necessidades ou demandas, o que acaba por prejudicar uma legibilidade, que já é em si 

debilitada. Assim sendo, restam alguns dilemas que despontam como indagações geradas no 

processo desta pesquisa: de que forma os movimentos LGBT devem atuar em relação às mídias 

para que suas demandas sejam legitimadas em tal âmbito? Como as visibilidades midiáticas das 

pessoas transgêneras podem ser articuladas na composição de uma política de visibilidade que 

não permaneça suscetível a enquadramentos binários? Quais os potenciais de mudança 

sociocultural que uma política de visibilidade da transgeneridade pode acarretar? 
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Transcrição da entrevista com Laerte Coutinho 

 

 

Hadriel: Laerte, pra começar, eu gostaria que você me dissesse seu nome completo, sua idade 

e o lugar onde você nasceu. 

Laerte: Laerte Coutinho, 64 anos, nasci em São Paulo no dia 10 de junho de 51. 

Hadriel: Você poderia me contar um pouco da sua história de vida? 

Laerte: Hã... Não... 

Hadriel: Narrar a sua história de vida? 

Laerte: Não. Pera aí. Foca melhor isso aí, porque, pô, eu tenho 64 anos. 

Hadriel: Sim. Você me contar um pouco como foi sua infância, adolescência, período adulto 

até os dias de hoje. Você poderia dar um panorama... 

Laerte: Do ponto de vista de alguma coisa? 

Hadriel: Não. Como você contaria sua história... 

Laerte: É... Não, não sei. Tá muito amplo. 

Hadriel: Bem, então eu vou passar a alguns pontos específicos e aí a gente pode conversar.  

Laerte: Tá. 

Hadriel: Bem, eu vou começar pela militância, porque eu já vi em algumas entrevistas suas 

que você tem uma militância que vem desde o final da adolescência. Você poderia comentar 

um pouco sobre isso: como que começou sua militância? 

Laerte: Olha, eu sempre entendi as ideias e os... Como é que chama? O modo como eu poderia 

me situar no mundo como uma forma de ação. Não era... não era uma coisa partidária, nem 

sempre foi uma coisa partidária, mas, de alguma forma, sempre me associei a outras pessoas, 

sempre me associei a pessoas que tinham... que pensavam razoavelmente parecido. E isso foi 

desde sempre, assim… desde o ginásio. Eu acho que a primeira vez que eu fiz parte de um 

movimento organizado assim era em… era em nome da música, da música erudita. Eu lembro 

que o Estadão, o Jornal o Estado de São Paulo organizou naquela época um negócio que se 

chamava Juventude Musical. E era isso. Pessoas interessadas em concertos, em levar a gente... 

em estimular a audição. Eu gostava muito de música erudita, ia ao municipal e tudo. Poderiam 

tentar conseguir mais pessoas, e aí se arrebanhava gente pra… pra concertos e tudo. Eu acho 

que foi a minha primeira experiência assim de ativismo, de alguma forma. Mas eu sempre fiz 

isso. Quando eu... quando eu fazia... como é que chama? Quando desenhava, pintava, fazia 

teatro também, aquilo era uma atividade de ativismo, de militância pra mim. Eu curtia isso. 

Mais tarde eu me envolvi com o partido comunista e isso também foi… isso de certa forma 
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organizou mais a atividade da militância, né? O partido comunista era uma atividade... era um 

partido mesmo organizado e lá dentro eu tive, apesar de naquela época o partido estar na 

clandestinidade e o comitê central estava no exílio... apesar disso, a gente tinha uma... uma... e 

apesar então da grande autonomia que a gente tinha aqui no Brasil, também existia um sentido 

orgânico, assim... Eu sabia que eu estava fazendo parte de um movimento organizado. Mas, era 

bastante livre o modo como a gente atuava e eu acho que muito criativo também. Mais tarde 

como profissional também fiz parte de entidades, também houve assim um ativismo na área 

profissional, como... como... não sei... associações de quadrinhistas, de cartunistas, de artistas 

gráficos... Eu sempre estive, de alguma forma, envolvida nisso. Mais recentemente com o 

movimento LGBT. Quer dizer.... ao me entender e me aceitar como pessoa inserida dentro dessa 

comunidade L-G-B-T eu fui me entendendo com outras pessoas, conhecendo muita gente, 

conhecendo outras dinâmicas e fazendo parte delas também. Essa é… essa é a minha vida de 

militante. 

Hadriel: Você tocou agora, Laerte, nessa questão no ativismo trans, né? 

Laerte: É. 

Hadriel: Como que tem sido pra você essa experiência? 

Laerte: Tem me ajudado a crescer. Tem me ajudado a me compreender como pessoa trans em 

diversas dimensões disso, né? Porque não é uma coisa simples... Não é que você se entenda… 

Não é que nem ser comunista, por exemplo, onde já existe um ideário que está mais ou menos 

organizado e você se identifica com aquilo ou não. A vivência trans é uma coisa muito 

complexa, múltipla, diversificada. Ela própria é… é uma forma também de me conhecer, de 

conhecer mais pessoas, conhecer.... Eu me descobri enquanto trans através de outras pessoas, 

né? Ao contrário de muitas pessoas trans, eu não se abria... não tinha uma consciência desse 

desejo desde a minha infância. Pelo contrário, eu nunca me preocupei com isso. 

Hadriel: E pra você, o que é esse ativismo trans? 

Laerte: É… tem sido basicamente compreender a situação das pessoas trans no nosso… na 

nossa cultura, na nossa sociedade e me envolver com a dramaticidade dessas vivências, com 

o... o grau grande de agressividade que vigora ainda em muitos contextos, com a falta de 

direitos, com marginalização das pessoas trans. É me envolver com isso e procurar de alguma 

forma atuar pra... no sentido de resolver essas questões, né? Ou criar outras também, porque... 

porque… eu não sei... eu acredito que... quando você… quando você resolve alguma questão 

entre aspa... entre aspas, você abre novas possibilidades que apresentam outras questões 

também. Então, é um nunca acabar de coisas. 
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Hadriel: Hoje, aqui, Laerte, você chegou a comentar um pouco desse processo da 

transgeneridade, como ele foi pra você. Você poderia dar um pouco mais de detalhe sobre esse 

processo na sua vida? Como que começou... 

Laerte: Eu tenho feito ultimamente o seguinte resumo: eu sempre fui gay, eu sempre curti... 

tive desejo sexual por homens... Isso desde o início da minha vida sexual. Só que isso sempre 

foi um problema pra mim. Como resultado dessa tensão, eu escondi a minha homossexualidade 

durante a maior parte da vida adulta. Tive casamentos heterossexuais, tive filhos… Não foram 

bem sucedidos nenhum deles, mas durante o tempo em que vigoraram não foram nenhum 

pesadelo. Eu tive relações sexuais com mulheres sem grandes traumas. Mas eu sufoquei e 

mantive calada essa... essa homossexualidade durante muito tempo. O fato de ter compreendido 

e aceitado a homossexualidade... inclusiva... é... me deixou numa... num estado de 

tranquilidade, me trouxe uma paz muito grande e eu acho que nesse clima de paz interna, eu 

comecei a manifestar o desejo de me expressar como mulher. Eu usei os meus cartoons pra isso, 

minhas historias e personagens pra isso. Pessoas de... de sociedades crossdressers me 

contataram e eu vim através dessas... desses contatos a me entender e me curtir como pessoa 

trans. Começou como uma atividade razoavelmente paralela, uma coisa que eu fazia… em 

determinadas festas.... 

Hadriel: Esporadicamente... 

Laerte: É. Mas foi crescendo e eu fui me identificando cada vez mais até um ponto que eu 

achei que não precisava mais me expressar dentro de um registro masculino e aí eu passei a me 

entender como mulher. 

Hadriel: Falando um pouco mais especificamente desse processo, eu queria saber de você, 

Laerte, como é o seu consumo de imagens e de materiais para compor a sua imagética da 

transgeneridade. Se você se inspira em alguma coisa, se você tem alguns modelos… Como que 

é isso pra você? 

Laerte: Eu frequento mais ou menos a oferta de coisas que existem como expressão feminina, 

porque a nossa sociedade é bigênera. Então existe uma exposição de propostas expressivas 

masculinas e uma expressão… me interessam as femininas. E nessa área de interesse eu vou 

navegando com a minha intuição e com o meu espírito de pesquisa, também. Eu vou vendo o 

que eu acho que me fica bem, o que eu não acho que me fica bem eu deixo.. Compro, adquiro, 

adoto coisas que mais tarde não me parecem muito boas, parecem meio mal sucedidas... Aí eu 

reformulo. Então, é uma busca. É uma busca permanente, assim. 

Hadriel: Como que você se definiria, Laerte, em relação ao gênero? Você se identifica com 

alguma identidade dentro da comunidade LGBT? 
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Laerte: Eu me identifico com o gênero feminino. E pra evitar grandes discussões eu me declaro 

uma pessoa transgênera. O que eu queria te deixar claro é que não existe nenhum momento 

dessa cultura particular nada, não existe quase nada que é entendimento geral e consenso geral. 

A própria palavra transgênero não é… não é universalmente flexionada. Então, eu me digo uma 

pessoa transgênera ou transgênero? Depende. Se eu tiver assumindo uma tradução em linha reta 

da palavra transgender, eu poderia com toda propriedade falar que eu sou uma pessoa 

transgênero, que aquelas pessoas todas são transgênero. Assim como eu definiria… chamaria 

ela de intersexo. Intersexo não flexiona, né? Mas muitas vezes a palavra transgênero tem sido 

flexionada: sou transgênera… isso aqui é uma coisa transgêneros… transgêneras. O que eu 

quero dizer com isso é que não há nenhuma área pacífica nesse… nesse contexto semântico ou 

social, também, porque também… impregna as organizações que se fazem nesse grupo. As 

pessoas transexuais e travestis muito frequentemente têm se reunido em entidades ou em grupos 

à parte do mundo transgênero. Então elas se consideram identidades à parte. Eu não acho isso 

correto. Eu acho elas… nesse sentido. 

Hadriel:  Eu queria saber agora de você, Laerte, como que é a sua relação com o que a gente 

pode considerar de mídia tradicional, por exemplo, as mídias hegemônicas: televisão, rádios, 

revistas... Como que foi isso ao longo da sua vida? 

Laerte: Eu sou um profissional de quadrinhos e cartoons. Então minha vida... para minha vida 

essa mídia tem sido empregadora. Quer dizer, é o ambiente onde eu trabalho, onde eu vendo 

meu trabalho, né? Agora, sua pergunta diz respeito a quê? 

Hadriel:  Como é que foi essa relação? Depois do seu processo de transgenerificação, como é 

que continuou essa relação? 

Laerte: No início foi uma coisa escandalosa. Mas foi através da mídia também que eu decidi 

tornar pública a minha vivência trans, né? Foi depois de uma entrevista em que eu declarei isso 

e… declarei: “me visto de mulher”... E me fez pensar, me levou a refletir, então: por que que 

isso precisa virar um segredo? E, se não precisa virar um segredo, por que que eu preciso me 

limitar a poucos encontros como se fosse um segredo? Quer dizer, se eu for abrir isso, qual é o 

sentido de manter paletó, gravatas… eu nunca tive gravata, né?! Mas roupa masculina no meu 

armário se não me agrada. Eu gosto é de roupa de menina. Então eu fiz de uma forma mais ou 

menos rápida essa passagem e… e isso provocou de início um certo escândalo e houve uma 

abordagem, umas entrevistas e umas coisas assim mais ou menos escandalosas, mais ou menos 

sensacionalistas. Eu tive alguns cuidados assim de evitar deixar a coisa cair no sensacionalismo. 

Sempre procurei levar pra um ponto de vista de uma abordagem mais teórica, de uma 

abordagem mais conceitual. Por quê? Porque dentro do contexto da… do clube crossdresser, 



155 

 

 

eu encontrei pessoas como a Letícia Lanz, como a Márcia Rocha, como a Maite Schneider com 

quem eu trocava muita ideia. Então, quando eu assumi publicamente ser trans eu já tinha uma 

certa bagagenzinha de ideias que eu comecei a colocar nas entrevistas e comecei a tornar 

pública. E eu acho que isso contribuiu para qualificar um pouco melhor assim... as abordagens 

daí pra frente. 

Hadriel:  E como você vê hoje a sua visibilidade na mídia? Sua autoimagem na mídia? 

Laerte: Com uma certa surpresa. Tem uma certa surpresa porque tudo isso que eu faço me 

soa… eu sinto isso como um movimento muito natural. É um fluxo de coisas que… que não 

me exige assim decisões dramáticas, que não… A decisão mais dramática que eu tomei foi 

tornar essa coisas pública ou não. Fora isso, tomada… dado esse passo, tudo mais se encaixou 

dentro de um ritmo razoavelmente natural assim. Eu tô me tornando… me sinto melhor, me 

sinto mais adequada dentro de minhas possibilidades de expressão, vou aprendendo coisas, vou 

trocando com as outras pessoas também, vou avançando também no movimento da militância, 

do ativismo, na parte política dessa vida toda. Então tudo vai se tornando mais composto, sabe? 

Vai se tornando um todo harmonioso, de ideias, de atitudes, de pensamentos e de sentimentos 

também. Então na minha intimidade eu me sinto integrada ao que… ao que eu sou, ao meu 

modo de ser. Então… não sei… às vezes por causa disso me surpreende um pouco o modo 

como isso ainda pode soar espantoso, assim. Mas eu acho que aos poucos vai se tornando menos 

e menos espantoso. Primeiro porque outras pessoas também… pessoas que tinham uma certa 

visibilidade como homens ou como mulheres também estão se manifestando como trans. 

Thammy Miranda, Kathleen... 

Hadriel:  Kathleen Jenner. 

Laerte: Kathleen Jenner… Bom, enfim… muita gente. 

Hadriel:  E Laerte, você poderia me exemplificar uma entrevista ou programa que você 

participou que você realmente tenha gostado nesse sentido de enquadramento, que você achou 

que foi positivo? 

Laerte: Eu acho que o Roda Viva de uns dois anos atrás foi um momento muito bom assim. 

Dei algumas entrevistas em algumas participações em programas que eu achei que foram muito 

boas. Eu acho que o Roda Vida desse… Quando foi? 2012 eu acho... 

Hadriel: Roda Vida? Eu acho que foi em 2012. 

Laerte: Eu acho que aquele foi marcante assim. Eu estava bem, eu estava tranquila. Eu achei 

que eu ia me atrapalhar e atrair pânico, porque isso acontece, e não aconteceu. Estava muito 

legal e eu acho que o resultado do programa foi bom também. Ahn… Fora isso eu tive algumas 
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participações que eu achei legal no programa do Abujamra, Provocações, Marília Gabriela… 

Enfim, é isso. 

Hadriel:  E pra finalizar Laerte, eu queria uma fala sua de como que você se relaciona com 

essas mídias que a gente pode considerar alternativas, essas novas mídias. Como você as utiliza, 

assim… 

Laerte: Olha, são essenciais. Sem esse tipo de mídia, eu acho que eu jamais teria… bom, grupos 

como esse ao qual eu aderi naquele momento, do crossdressing, jamais teriam se constituído, 

né? Todas essas identidades eram clandestinas e se reuniam em grupos muito pequenos e tudo… 

Então a internet as redes digitais foram essenciais para essa gente toda se encontrar e formar 

grupos mais… mais vitaminados. E até hoje é assim. É importante isso. Acho que tem sido 

importante também como um momento de debate e troca de ideias, né? As páginas e tudo… E 

tem sido importante também para sectarizar o movimento. Quer dizer, a Internet em si não é… 

não acho nenhum bem ou nenhum mal em si. Ela é um instrumento poderosíssimo e ali rola de 

tudo. Rola tanto isso, a possibilidade do encontro e da ação conjunto tanto a possibilidade do 

desentendimento… a gente tá cansado de ver como é que funciona isso… a histeria… os 

linchamentos...  

Ver pro bem e pro mal, né? 

É… A conclusão disso é que é um instrumento muito poderoso e faz parte da vida das pessoas 

e deve fazer parte da reflexão de todo mundo. Como lhe dar com isso? Como extrair o melhor 

da internet e como controlar… como controlar a parte bestial assim.... 


