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APRESENTAÇÃO
O E-book Amplamente: Gênero e diversidade consiste em uma
coletânea de textos científicos oriundos de teorias e práticas profissionais,
nos diversos contextos de atuação, principalmente incorporados às demandas
que a sociedade passou a dar ouvidos. Demandas emergentes com debates
sobre estruturas sociais, políticas públicas e leis, trabalho e assistência,
entre outras questões, sob o viés de gênero e diversidade.
Dessa forma, este debate terá múltiplas faces e possibilitará
diversos diálogos direcionados ao avanço do conhecimento científico, que, por
sua vez, não será aprofundado de forma unilateral, linear ou isolado, mas sim,
de maneira interseccional às diversas demandas contemporâneas sobre
gênero e diversidade.
É nesse sentido que, o E-book Amplamente: Gênero e diversidade traz
diversos textos de pesquisadores/as/us em formato de artigos completos
oriundos de pesquisa concluída, pesquisa em andamento, ensaio acadêmico e
relato de experiência para suscitar um debate importante para os
profissionais das diferentes áreas de conhecimento.
Assim, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada,
convido a todas as pessoas para leitura do E-book Amplamente: Gênero e
diversidade, visando conhecer alguns dos principais debates, propostas,
perspectivas, apontamentos, análises entre outras questões no campo da
pesquisa científica. Desejo uma ótima leitura!

Luciano Luan Gomes Paiva
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CAPÍTULO IX
TRANSGÊNEROS: UM EQUÍVOCO ENQUANTO “CLASSIFICAÇÃO” DE
ORIENTAÇÃO SEXUAL
Fernanda Bravo Rodrigues74.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.16-09

RESUMO:
A temática acerca da vivência Transgênero têm despertado nossa sociedade na
compreensão dos aspectos que circundam essa existência. Todavia, a sociedade ainda se
equivoca em relação a perceber as pessoas trans enquanto categoria de gênero.
Interpretando-os, dessa maneira, como expressão da sexualidade humana. Acredita-se
que essa confusão se dá pelo fato da letra “T” está acoplada a sigla que compõe às
condições sexuais dos sujeitos (LGBT). Por isso, esse artigo tem como objetivo principal
esclarecer o social, sobre os conceitos basilar de gênero e sexualidade, descolando, eles,
da determinação genital, e pluralizando esses sujeitos em um aspecto Psicossocial. Para
isso usou-se como grupo alvo da pesquisa o projeto transpassando, em que esses sujeitos,
através de um questionário, qualitativo, se auto afirmaram dentro de um conceito
binário(homem/mulher), como pertencentes a um polo ou outro. Fomentando, também, a
reflexão no que tange a confusão que é feita, pelo social, na compreensão do que seja
gênero e sexualidade, e na não implicância de um conceito ao outro. Os resultados da
pesquisa apontaram para uma reivindicação desses sujeitos como categoria de gênero,
apartados de suas condições sexuais. Ou seja, tal qual as pessoas Cisgênero em que sua
sexualidade não determina seu gênero. Conclui-se que uma concepção de gênero
legitimada pela performance social, em que cada sujeito forja seu gênero dentro do
binário, compreendida pelo coletivo como homens ou mulheres para além de aspectos
relacionais e sim no âmbito da relativização, facilitaria a existência dos Transgêneros no
que tange aos aspectos biopsicossociais. Sendo necessário, portanto, que medidas
educativas sejam incorporadas ao social, no intuito de alargar conceitos cristalizados no
que diz respeito a homens e mulheres CIS, condição de gênero hegemônica.
PALAVRAS-CHAVE: Transgênero. Gênero. Sexualidade. Biopsicossocial

APRESENTAÇÃO DA TEMÁTICA
Percebe-se na construção do termo Transgênero, uma categoria que quer se
afirmar como pertencente ao binômio homem/mulher, tanto no que diz respeito a
redesignação corporal alcançadas com terapia hormonal e/ou intervenções de cirurgias

74 Mestranda em Psicologia, Universidade Federal do Ceará (PPGP/UFC). Pesquisadora do Grupo Interdisciplinar de
Estudos, Pesquisas e Intervenções em Psicologia Social Crítica (PARALAXE) vinculado ao Programa de PósGraduação
em
Psicologia
(PPGP/UFC).
Orcid:
https://orcid.org/0000-0001-6897-3122.
Lattes:
http://lattes.cnpq.br/4828162538625554. E-mail: fernandabravo.ufc@gmail.com
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plásticas, quanto muitas das vezes com redesignação sexual (transgenitalização). Porém,
segundo a alguns relatos advindos dos sujeitos trans, acerca de suas vivências, muitas
dessas lutas, por reconhecimento enquanto categoria de gênero - "escoam pelo ralo"quando percebem a incompreensão social/cultural diante dessa deslegitimação de sua
identidade de gênero, interpretada como sendo orientação sexual.
Diante desse incômodo, pensou-se através de um insight (AGUIAR, 1978), em
uma disciplina de metodologia, na graduação; uma aproximação com um campo empírico
em que a partir de suas narrativas de história de vida, os sujeitos trans 75 pesquisados
pudessem relatar por si mesmo algumas conjecturas que surgiram na pesquisadora a partir
da repetição desse termo - equívoco - no que concerne a letra “T” de pessoas trans fazerem
parte do rol de sexualidade, uma vez que a mesma, perante algumas queixas, significaria
identidade de gênero.
Ademais, junta-se a esse incômodo, que causa sofrimento ético-político
(SAWAIA, 2001) nos sujeitos trans, a priori percebido nos discursos como sendo inerente
ao grupo, alguns questionamentos como: a letra T agregada as orientações sexuais causam
mesmo sofrimento a maioria das pessoas trans que serão entrevistadas em campo? Seria
uma perversão estrutural não legitimar a categoria trans aos sujeitos binários o lugar de
gênero tal qual legitimam as pessoas cis76? Essa confusão social que fazem ao interpretar
os sujeitos trans como não possível de existir enquanto mulheres e homens a partir de
suas performances causa algum dano emocional a elas e eles?
Seria, portanto, necessário que a letra T fosse dessa constituição (LGBT) retirada
para que uma compreensão maior do ser Transgênero fosse assimilada -pelo social- de
forma assertiva e legítima como categoria de gênero, e assim como as pessoas cis, suas
orientações sexuais serem apartadas de sua identidade de gênero, situando, dessa forma,
as pessoas trans de maneira equânime às pessoas cis no que diz respeito suas identidades
de gênero e suas condições sexuais?

75 Usaremos o prefixo trans nesse trabalho como termo guarda-chuvas para travesti, transexuais, transgênero dentre
outros
76 O termo "cis" é usado para pessoas não trans, na tentativa de deslocar o olhar patologizante naturalizado às
identidades trans. Pois, ao nomear uma categoria que se julga natural, logo, normal, tensiona-se uma narrativa
hegemônica acerca de que toda nomeação é uma construção e, portanto, necessita-se desnaturalizar.
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Diante de toda essa ideia de inconformidade como problema às identidades trans,
é que se optou por uma metodologia de escuta das narrativas de estudantes trans que
participaram do projeto transpassando77, em Fortaleza/CE, no primeiro semestre do ano
de 2016. Agregou-se, também, a essa metodologia ferramentas como, questionário e
diários de campo nas visitas ao lócus pesquisado.
Pretende-se, portanto, compreender como esses sujeitos, em suas especificidades
e recortes, lidam com toda essa "confusão" a qual aponta o problema de pesquisa. Haja
visto, os danos causados a sujeitos semelhantes que, outrora, relataram com muito
sofrimento esse não reconhecimento, serem perceptíveis nos seus discursos. Sendo assim,
esse trabalho se faz necessário tanto por um entendimento melhor da sociedade em
relação a essas particularidades, no que tange a uma agência política desse grupo, tão
silenciado, poder falar por si diante de uma opressão estrutural as suas existências.
Ressalta-se que esse trabalho não exerce uma lógica positivista em que acredita que “dará
voz aos subalternos”, como profere algumas metodologias acadêmicas. Pelo contrário,
pensou-se em exercer uma postura horizontal diante da ideia ética que nos propõe a
pesquisa com seres humano (DEBERT, 2003 & DINIZ, 2008).
Nessa direção, dialogou-se nesse estudo com uma metodologia/epistemologia
feminista/transfeministas, à luz de Bell Hooks (2017), Berenice Bento (2011) e Vergueiro
(2015), como também alguns autores estruturalistas, a exemplo de Michel Foucault
(1988), como também teóricas pós estruturalistas que dialogam com a questão das
identidades trans, num espectro macro de compreensão do fenômeno e ressignificação
desses corpos abjetos78 pela performance como, Judith Butler (1997; 2000; 2015), dentre
outros.

CHEGADA AO CAMPO E INTERAÇÃO COM OS SUJEITOS DA PESQUISA
Chegamos ao campo pela tarde, pois, esse foi o horário que ficou acertado que
poderíamos dispor para a pesquisa uma vez que pela manhã estudávamos. O cursinho
Transpassando, se localiza na Universidade Estadual do Ceará (UECE), no Centro de

77

Criado em 2015, no Ceará, o Transpassando - Programa de Formação de Travestis e Pessoas Transgêneras, é um
curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
78 Corpos matáveis
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Humanidades que comporta os cursos de Filosofia e Letras. Diante do fato de sabermos
que o projeto era piloto e que não havia estrutura de coordenação, salas de aula certas,
fomos logo perguntando se alguém sabia onde funcionava o cursinho destinado a pessoas
trans. O que a priori já sentimos um certo incômodo por parte de sujeitos cis abordados
por nossa indagação.
Sem sucesso, nas respostas e não querendo tornar a situação constrangedora
resolvemos sentar-se numa pracinha que dava para frente das salas de aulas na expectativa
de que alguma pessoa trans passasse e pudéssemos, assim, tentar um diálogo. Após uns
15 minutos surge no corredor principal, uma mulher de passos fortes e determinados e
bem maquiada e com uma certa passibilidade que dava para interpretá-la enquanto trans.
Nos aproximamos, em virtude, dela ser alguém bem receptível e sorridente e fizemos a
mesma pergunta que já havíamos feitos aos sujeitos cis sobre o cursinho. Ela prontamente
nos explicou: “- sim é aqui mesmo, meu nome é Sueli Carneiro79, se vocês quiserem posso
levá-los onde está acontecendo a aula.
Diante de tão acolhedora recepção advinda de Sueli Carneiro, não hesitamos em
dar seguimento ao nosso propósito, como também vivenciar na prática o funcionamento
do cursinho através de uma aula que estava acontecendo naquele exato momento. Quando
adentramos a sala de aula, havia um grupo de aproximadamente 07 meninas trans e uns
02 meninos trans. A aula era de Filosofia e o professor, explicava coisas sobre a Grécia
antiga e todo conteúdo que se estuda sobre esse assunto para um concurso do nível do
ENEM. Nada dentro daquela sala de aula era exótico, ou diferente como pressupunha
todo um imaginário social acerca do cursinho, nada que se distanciasse de qualquer
cursinho com o intuito de aprovação nesse tipo de concurso.
Quando terminou a explicação, o Professor, pediu que nos apresentássemos e
questionou se éramos novos alunos. A partir daí pudemos ter contato mais direto com a
turma e indagá-los o motivo de nossas presenças ali, explicando a proposta de pesquisa e
as/os convidando para participarem de maneira conjunta a construirmos essa ideia inicial
a qual se propunha o objetivo da pesquisa. Elas/es toparam a ideia. Observamos que eles
meio que se admiravam que entre as/os pesquisadoras/es havia uma mulher trans, o que
79

Adotaremos, nesta pesquisa nomes fictícios para nossos interlocutores como medida ética de proteção. Decidimos
usar, portanto, nomes de grandes personagens negras/os. Pois, acreditamos que as opressões: racismo,
homofobia/transfobia, classismo, cisheterocentrismo não podem ser pensadas dissociadamente.
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para elas/es era algo como representativo, positivamente, no que concerne a uma
educação transformadora na prática.
Dessa maneira, aquele primeiro momento no campo trouxe uma ideia de que o
ambiente era fértil para implementação da proposta do trabalho em compreender melhor,
isto é, a partir dos sujeitos e suas localizações específicas a generalidade do fenômeno
relacionado a letra T está classificada equivocadamente no rol de orientação sexual,
LGBT.

DISTINÇÃO ENTRE IDENTIDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL
Entende-se por identidade de gênero uma categoria construída na modernidade
que diz respeito tanto a separação dos indivíduos em categorias sexuais - homem/pênis,
mulher/vagina - quanto uma lógica capitalista que se ancora na divisão do trabalho e
manutenção do poder patriarcal (SCOTT, 1983). Para além dessa perspectiva de algumas
feministas acerca desse saber que constitui os gêneros binários, mas pautados numa lógica
sistêmica objetiva, existem, por assim dizer, interpretações mais contemporâneas que
pautam essa análise tanto no que concerne a lógica capital/objetiva, quanto na maneira
que esses sujeitos se percebem e performatiza suas existências subjetivas tensionando o
tecido social (FRASER, 2006).
Dessa maneira, existem homen(S) e mulhere(S), em seus enquadramentos de
papéis (GOFFMAN, 2012) no que tange a sua construção histórica/social dentro da nossa
cultura. Ressalta-se que a pesquisa leva em conta a problemática da construção binária
dos sujeitos. Entretanto, o que será elencado na mesma, é a reivindicação dos sujeitos
trans, no tocante à categoria de gênero e sua inserção ao binário. Indo, assim, de encontro
a deslegitimação que há na exclusão da letra T pertencente a categoria de gênero, como
denuncia alguns sujeitos trans, por esse reconhecimento.

CISGENERIDADE/SUJEITOS “CIS”
São pessoas que no decorrer do processo de socialização não demonstram
desconforto ao papel (mulher e homem) que lhe foi designado de acordo com suas
genitálias ao nascer. Ou seja, ao serem designados no nascimento, como homem ou
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mulher pelos seus “sexos”, se percebem no decorrer do desenvolvimento de suas vidas
confortáveis com tal designação e, consequentemente, a associação: homem/pênis,
mulher/vagina.
Porém, pessoas transgêneros são sujeitos que não se identificam com essa
designação primeira que se sustenta apenas em aspectos biológicos, sem, contudo, levar
em consideração as esferas psicossociais que constitui a multiplicidade dos sujeitos. Haja
visto, essa ideia monolítica sobre essa dicotomia determinante dos sujeitos, está
amalgamada no processo de socialização com os reforços institucionais (SIMMEL, 1983:
BERGER; LUCKMANN, 2003), de que a categoria analítica de gênero está atrelada
unicamente aos genitais sem levar em consideração as identidades de gêneros vistas como
periféricas as quais compreendem seus corpos para além de um genital e se ancoram em
uma personalidade psicossocial de uma performativa de gênero. Isto é, uma reinvenção
desse conceito cristalizado à biologia do que é ser homem e mulher nesta sociedade, uma
ideia ampliada em que ver o gênero como prática social (BENTO, 2011). Sendo assim,
pessoas trans/binárias redesignam suas imagens, para além da designação que lhe foi
imposta ao nascer, em busca de uma imagem mais próxima do polo que esse sujeito se
identifica. No caso das mulheres trans, geralmente, um construto mais aproximado dessa
designação do que seja o feminino, o mesmo ocorre com os homens trans em relação ao
masculino.

ORIENTAÇÃO SEXUAL
No que diz respeito à orientação sexual, se entende que é para onde o desejo dos
sujeitos são inclinados, ou seja, está para além dos genitais é um âmbito mais complexo
de análise em se tratando de desejos, quer sejam sujeitos cis ou sujeitos trans, a sua
inclinação estará para as possibilidades; homossexual, bissexual, heterossexual,
pansexual dentre outras. Saindo, portanto, de uma perspectiva relacional (condicional e
determinista), para uma relativizante no que tange aos gêneros. Ampliando, assim, essa
ordem relacional que dita: mulher, logo, vagina e homem, logo, pênis.
Nessa perspectiva é mister compreender o moralismo canônico que está envolto
desses tabus que se compreende enquanto sexualidade humana. Pois, suscita-se a ideia
hegemônica de que só há complementaridade entre uma vagina e um pênis, como se
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prazer sexual estivesse unicamente relacionado a produtividade da espécie humana. Se
assim fosse, questiona-se: por que o Brasil é o terceiro país que mata mais pessoas trans
no mundo e, contraditoriamente, o que mais assiste filmes com produções de cunho
erótico, protagonizados por sujeitos trans?
Então, podemos concluir que uma análise acerca de desejos e sexualidade humana
não podem ser feitas de maneira tão simplista como se fosse uma matemática exata onde
1+1=2. Em se tratando de sujeitos subjetivos não apenas eles devem ser
vistos/interpretados como diferentes, o que não seria um critério apenas para trans, como
também, seus desejos devem ser vistos/interpretados por um espectro mais complexo.
Afinal, somos bombardeados por uma indústria cultural que fomenta uma
cisheterossexualidade como modelo universal, na teoria, mas que na prática esse modelo
é bem diverso partindo do questionamento supracitado.

METODOLOGIA
Usou-se nesta pesquisa uma abordagem qualitativa, haja visto o campo em
questão tratar da subjetividade dos sujeitos que nele estão inseridos. Destinando-se,
assim, a refletir a partir das narrativas específicas dos sujeitos que compõem o projeto
transpassando, se existe para esse grupo a problemática que consiste no equívoco da letra
T no que tange a sigla LGBT, tal qual foi instigada, anteriormente, por sujeitos
semelhantes à pesquisadora.
Para isso foi usado na pesquisa um estudo de caso acoplado a pesquisaparticipante com recurso de entrevistas desestruturadas. Pois, considera-se que quando
não se limita a oralidade do interlocutor, a riqueza de detalhes enaltece, por assim dizer,
a pesquisa. Essa ferramenta, de horizontalidade das narrativas foi pensada a partir do
método, história oral e narrativas de história de vida: A vida dos outros como problema
de pesquisa, Lima (2014), que propõe uma escuta mais sensível diante dos sujeitos
pesquisados que falam de si e por si mesmo. Como também, na ideia
geradora/metodológica desse trabalho em que se ancora as Ciências Humanas, em se
tratando de pesquisas com seres humanos (DEBERT, 2003; DINIZ, 2008).
A Fim de se chegar aos objetivos deste estudo foi acrescentado, aos momentos
descontraídos e dialógicos, as seguintes questões aleatoriamente, quando se percebia que
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os discursos dos sujeitos em pesquisas se direcionaram a esse equívoco, que outrora, foi
reivindicado no que tange aos sujeitos transgêneros não pertencerem a categoria de
gênero.
Perguntou-se, então:
1. Pessoas trans são sujeitos que se interpretam como homens e mulheres? Sendo
assim, o T acoplado às orientações sexuais dos indivíduos causa algum equívoco?
2. Com a letra T fora da sigla LGBT, você acha que a condição trans deixaria de ser
vista como orientação sexual? Se sim, que efeitos isso teria para sua saúde de um
modo geral e para sua vida? Se não, por quê?

AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS À SAÚDE DAS PESSOAS TRANS EM
VIRTUDE DESSA ASSOCIAÇÃO EQUIVOCADA
Observou-se durante a pesquisa que muitas de nossas conversas terminavam
migrando para essa deslegitimação das pessoas trans enquanto categoria de gênero. Pôdese, através das narrativas dos sujeitos empreender algumas análises, agora de maneira
mais próxima de suas realidades a partir do uso da linguagem do opressor (HOOK, 2017),
para denunciar suas próprias percepções acerca desses fatos.
RELATO 1:
A gente morre explicando que somos mulheres, não no que diz respeito
a genitália, ou sim, quando a adequamos. Explicamos que existe
diferença entre ser trans e ser homossexual, que não somos gays, mas
sim mulheres que durante o trajeto da nossa vivência nos percebemos,
e que adequamos nossos corpos a uma imagem que se aproxime do
nosso de como a gente se percebe psicologicamente[...] E no final de
tudo isso a pessoa vira para você e diz: “pois para mim era tudo viado”.
Resumem a existência trans a uma generalização que para mim é
custosa, já que tô gritando ao mundo quem eu sou, como me
compreende nessa lógica e as pessoas te veem de maneira única(gay) e
não por uma ótica plural. Isso me entristece, me adoece, e nem com
terapia eu consigo digerir essa dor (Carla Akotirene, 23 anos).

RELATO 2:
Um dia ouvi de uma amiga trans que eu tinha privilégios por ser branco,
olhos azuis e classe média. Porém, ela não levou em consideração que
eu sou um homem trans. Ou seja, numa sociedade falocêntrica, que
privilégios tem um cara que por ausência desse pênis é visto como uma
“sapatão machuda”? Isso me fere mais do que se viesse de uma pessoa
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leiga. Poxa vida, será que ela não percebe que esses privilégios
poderiam me contemplar se no caso eu fosse cisgênero e me percebesse
como mulher? Mas eu nunca fui mulher, mas daí as pessoas entenderem
isso será demorado, uma vez que o próprio grupo absorve o preconceito
da estrutura. E nessa longa espera vão junto anos de mágoas e
incompreensão (Achille Mbembe, 29 anos).

Na discursiva dos nossos dois interlocutores podemos perceber uma certa
convergência materializada aos discursos, anteriormente, à pesquisa, proferidos por
sujeitos trans que se sentiam não condizentes com um ideal de gênero. A vontade de saber
(FOUCAULT, 1988), portanto, nos levou a um deslocamento compreensivo do fenômeno
no que tange a esse abismo causado pelos discursos hegemônicos compreensão/inclusão
do que é ser homem e mulher.
Observou-se, também, que mesmo o nosso colaborador, Mbembe, 29, tendo
consciência dos privilégios que o cerca, percebemos a dificuldade de tentar educar o
social a partir de uma performatividade de gênero. Demonstrando na sua voz e postura ao
discorrer, desconforto e uma sensação de incompreensão por parte das relações sociais
com sujeitos cis. Um nível de ansiedade e desgosto diante das fraturas que o poder lhe
extermina na impossibilidade de mudanças nesse quadro, o que lhe leva a denúncia de
que o próprio segmento trans, por vezes reitera a lógica opressora, o que nos faz perceber
que o processo é relacional nessa dialética indivíduo e sociedade (MARX, 2011).
RELATO 3:
Eu tive uma amiga que fazia ponto comigo e que não se sentia à vontade
quando as outras bichas chamavam ela de bicha. Ela queria ser mulher
e dizia que se sentia como tal. Discutia com clientes por isso, e muitas
vezes levava “coió” das outras porque não aceitava essa de chamarem
ela de viado. Arranjou um namorado que queria assumir ela. Mas, o
bofe não entendia esse problema dela de não se perceber como bicha.
No final das contas ela se matou por não se sentir compreendida pelas
pessoas. Eu acho que todo mundo deve respeitar as pessoas como elas
são, e não enlouquecer as pessoas com uma chacota por causa do nome
gay, se a pessoa não se sente assim, acho triste o que aconteceu a ela
(Lélia Gonzalez, 24 anos).

Nossa última interlocutora aponta para um ideal de resistência a partir de sua
resiliência pessoal em relação a questão do equívoco. Para isso traz um exemplo de uma
amiga que não aceitava os termos pejorativos que lhes eram impostos por estigmas
(GOFFMAN, 2013), levando a mesma ao suicídio. Fato este que nos remete aos dados
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de que pessoas Cis tem quatro vezes mais ideias suicidas do que pessoas trans e que em
sua maioria interligadas ao fato de sentirem incongruentes, não humanos (IPAN, 2020)80.
Outro aspecto que se pode perceber no relato de Lélia, é o fato deque 90% das
mulheres trans ainda estão sendo submetidas a prostituição (ANTRA, 2019), o que nos
leva a concluir que tais sujeitos tem uma dupla negação, o que os distingue dos sujeitos
cis normativo. Uma vez que tanto no lado subjetivo que seria essa expressão do
ser/existência sofrer sanções, quanto pelo lado objetivo de sobrevivência, de direitos a
pertencer a lógica capital objetiva em adentrarem ao mercado de trabalho formal.
Percebendo, assim, toda uma rede de deslegitimação a esses corpos dissidentes.

CONCLUSÃO
O artigo se propôs, diante de uma discussão ampla, levar uma abordagem mais
equânime no que diz respeito a população Trans em relação a sua condição de gênero em
sociedade enquanto sujeitos pertencentes a essa categoria.
Dessa maneira, buscou-se relatos de pessoas trans acerca do questionamento
dirigido a elas para uma reflexão mais deslocada acerca desse equívoco - ou não - nesta
classificação, extremamente, sutil em que colocam pessoas Trans pertencentes ao âmbito
de sexualidade humana, uma vez que os mesmo, em sua maioria reivindicam sua
existência como pertencentes à categoria de gênero hegemônica mulher/homem, porém
numa perspectiva mais psicossocial que se pauta em uma performance, ao contrário da
biologizante que os determinam pelo sexo.
Podemos, dessa forma, perceber, nesse recorte promovido por este estudo que,
alguns dos entrevistados/interlocutores da pesquisa, se deram conta desse equívoco.
Nesse caso 66,7% dos sujeitos trans, o que lhes enchiam os olhos, de esperança, diante
da possibilidade de reconstruir uma história, que de fato, os representem a partir de uma
performance legitimada como categoria de gênero. Ou seja, apartada de uma história que
tange as sexualidades humanas, uma história contada por sujeitos cis possuidores de
privilégios e que se denominam nomeadores de narrativas que não os pertencem.
Comportamento típico de estruturas sociais de base colonialistas (VERGUEIRO, 2015).

80 Na reconfiguração do trabalho de pesquisa, para publicação, utilizamos alguns dados atualizados de 2017 a 2020.
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Ao se darem conta desses tensionamentos, percebeu-se que uma boa parte
percentual deles concluíram que se existia algum equívoco, este não estava em suas
reivindicações de pertencimentos ao gênero que se identificam, mas sobretudo, em aceitar
que pessoas que não vivenciam a transgeneridade falassem por eles e deles como uma
apropriação de suas existências, o que potencializou tal problemática.
Sendo assim, perceberam que as confusões acerca desse assunto poderiam ser
amenizadas e, futuramente sanadas, caso a população fosse educada de uma maneira mais
equânime no que diz respeito às pessoas Cisgêneros e Transgêneros como categoria de
gênero. Deixando, assim, para rol classificatório de sexualidades apenas o que a elas
pertencem. Passando, agora a denominar-se LGB - Lésbicas, gays, Bissexuais- que são
as sexualidades humanas destinadas aos nossos gêneros no contexto social vigente.
Entretanto, percebeu-se, também, que houve discursos controversos, talvez fruto
da socialização, de sujeitos Trans que não se sentem violentados com a leitura social de
um "Gay evoluído". Mas sim reproduzem o discurso da lógica determinista biológica à
qual foi questionada aqui neste artigo. Observamos que, 33,3% não demonstrou nenhum
incômodo acentuado em relação a uma classificação absorvida/reproduzida pelo senso
comum, como foi o caso de Lélia, que preferiu focar a problemática no que aconteceu
com uma colega do que se sentir incomodada com a discussão que permeava essa
problemática.

DEDICATÓRIA
Dedicamos esse trabalho a aluna do projeto, Kiara - mulher trans, que em virtude
de uma não percepção social dela enquanto mulher, veio a cometer suicídio,
aproximadamente, um ano após essa pesquisa. Kiara, era muito politizada, mas não se
conformava com as chacotas que sofria diante do fato de ser trans. Um dos episódios
marcantes que ela contava, consiste em um homem puxar sua peruca em público e todos
rirem debochando dela e, também, profanarem termos pejorativos em relação a sua
identidade.
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