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UM PAPO COM TRAVESTIS DO VALE DO JIQUIRIÇÁ: VIDAS-CINZAS-ABJETAS E O 

DESAFIO DE UMA NOVA POLÍTICA ONTOLÓGICA DO SER 
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Resumo: Quando a produção normativa do corpo desloca as condições de produção da 
própria norma (BUTLER 2006) por meio de fluxos intensos de desejo que não estão 
presos aos modelos tradicionais de investimento e aos territórios calcários, tangenciamos 
um novo modo de fabricação dos corpos (ROLNIK, GUATARRI, 1996). Este alarga o 
campo desejante, ao mesmo tempo em que revela uma forma de pensar a política, para 
além da máquina abstrata de sobrecodificação (DELEUZE, 1996). Foram os corpos-
travestis abjetos (BUTLER, 2002) de Paula e Suzane, moradoras do Vale do Jiquiriçá - 
BA, que me levaram a pensar a ontologia a partir de um pragmatismo filosófico cuja 
experiência apresenta uma gramaticidade carente de tradução. Paula entende que a 
‘espiritualidade’ – uma ‘mulher do vento’ que toma conta de seu corpo - é responsável 
pela sua sexualidade e por seu ‘ser mulher’, enquanto Suzane é a construção de um 
repertório eivado de moralidade própria que, de início, parece imitar o que 
tradicionalmente chama-se de opressão feminina, mas com acuidade de observação traz 
molecularidades que desafiam a heteronormatividade, desvelando sua naturalização, e 
alargando o campo paradoxal da ontologia por meio da desestabilização da coerência 
suposta do gênero. Positivar as narrativas destes corpos é apostar na resistência, mas 
que nem por isso deixa de delimitar outro campo normativo num processo constante de 
territorialização e desterritorialização. Não há porque interpretá-las. Basta a arriscada 
tentativa de lançar planos de visibilidade sobre os jogos de poder construídos por elas, 
sobre suas ‘vidas cinza’ e sobre suas biotecnologias (FOUCAULT, 1996, 2006) e ver 
como estas ‘persistem’ no seu próprio ser (BUTLER, 2006). Afirma-se assim a 
possibilidade de que, no campo da política, operem-se lógicas variadas; continuidades e 
descontinuidades, molaridades e movimentos moleculares que construam novas 
ontologias passíveis de reconhecimento político e, paradoxalmente, denúncia de um 
‘humano’ restrito à naturalização da heterossexualidade. 
 
Palavras Chave: Gênero, ontologia, política, travestis, heteronormatividade. 

 

Paula e Suzane são destas pessoas que quebram a celeridade diária de olhares 

rotineiros.  Não por alguma excepcionalidade, mas por preservar em si detalhes que 

fisgam a atenção rendida a um afago no meio do acinzentado cotidiano. Paula mantém 

unhas bem vermelhas que iluminam mãos cinzentas escondidas na luva que compõe sua 
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farda. Cores que soam como uma escapadela ao uniforme quadrado2 que esconde seu 

corpo e revela sua construção-mulher. Suzane tem um cheiro forte de algum daqueles 

perfumes antigos que persiste em meio ao odor dos detritos típicos de sua profissão, além 

da maquiagem básica no rosto que se sobressai ao gorro.  São duas, dentre outras que, 

depois de alguns encontros, abriram a mim suas casas e seus matizes. Deixei-me, com 

elas e por elas – as duas são travestis - falar de reconhecimento político, de devir-

humano, de gênero, de política e sexualidade.  

Durante todo tempo em que estive em suas casas ouvi sons próprios de suas 

musicalidades que reverberaram em mim compondo gramáticas conhecidas. Era uma 

operação de subtrair delas notas sem tradução e territorializá-las por meio de meu léxico 

restrito, comezinho, tão paralelo às linhas de fuga e de intensidade que escapavam das 

histórias que contavam. Trata-se então, de etnografar ‘cliffordianamente’3, situando-me 

nas letras tensas e intensas da relação que tracei com elas nos momentos em que 

construímos platôs de encontros para falar delas, de nós e dos limites do mundo em nós.  

Pensemos então, por intercessão, rizomaticamente, e convidemos aquilo que é 

nem a musicalidade delas, nem a minha codificação, mas o campo intenso do encontro 

para dizer desse papo em nós. A música será nossa entrada nesse campo planificado, 

radiculoso, ‘intermezzo’ puro, onde as coisas crescem pelo meio, para dizer sobre os 

limites de um ser-iluminista-fundacional-racional-humanista. Por partes. 

 

Luzes para a criação de si! 

 

“Quis se recriar 

Quis fantasiar 

No quarto de vestir 

Despiu-se do pudor” 4 

 

Até que nos encontremos com um mecanismo qualquer de exibição quase todos 

nós somos ‘gatos pardos’, invisíveis ao campo eleito e privilegiado para ‘nominar’ e 
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consagrar politicamente a existência. De encontro a algo que nos mostra nos ‘recriamos 

sem pudor’. É preciso que se saiba disso: que trato aqui de uma operação declarada de 

visibilidade! Foucault (2006) nos dá pistas quando argui a ‘historiografia oficial’ sobre seus 

procedimentos. Ele diz da inadequação de certos relatos a uma formalidade 

historiográfica que se constrói por causalidade, acumulação e linearidade.  

Os meus relatos trazem às luzes ‘gatas decididamente negras’! São composições 

de corpos negros genereificados que pedem passagem à luz do dia. Como ele diz “são 

existências obscuras e desventuradas (...) minúsculas (...) não são dotadas de grandeza 

estabelecidas ou reconhecidas” (FOUCAULT, 2006, p. 201). São existências destinadas 

“a passar sem deixar rastro” (ibidem, 207) não trazem o milagre da “admiração ou da 

glória nefasta”. Paula e Suzane são pessoas comuns, cuja visibilidade depende de um 

encontro com o poder. 

O filósofo francês diz que é o encontro com o poder que tira o ‘banal’ da noite em 

que estava mergulhado. Com isso, a operação descara-se diante de nossos olhos: o 

funcionamento do poder na composição da história mostra-se para nós. Mas, um cuidado: 

Foucault não diz desse poder para fazer-lhe apologia, mas para mostrar como as 

verdades sobre os relatos são construídas por modos de exibição luminosos sem os quais 

o cotidiano seria um infértil espaço monótono. E mais: ele fala da dificuldade que é 

alguém tomar corpo ou existir a partir de relatos difusos. Ao mesmo tempo em que ele 

denuncia uma tradição historiográfica (que não se constitui aqui meu objetivo) cuja 

sistematização prevê efeitos provocados por causas enumeráveis, ela chama a atenção 

para a virtuosa contingência da produção das traduções. 

O poder faz dizer. O choque com esse poder que não produz bipolarizações, mas 

faz circular e exercita-se numa rede complexa de visibilidades e esconderijos produzindo 

expressões e discursos que inventam a vida! Essa é a infâmia da operação. As vidas- 

cinzas, descuidadas e ocasionais são levadas a dizer sobre si pelo mesmo poder que 

“não quis senão aniquilá-las, ou pelo menos apagá-las (...)” (FOUCAULT, 2006, p. 210). 

Essa é a infâmia.  Neste encontro com o poder é ativada a capacidade de inventar-

se e de criar para si estratégias de afirmação de sua própria humanidade. O processo de 

criação nasce da necessidade de dobrar-se sobre si e gerar marcadores próprios: um 

terreno existencial está agora no palco criado e iluminado pelo poder. Ali a própria vida 
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começa ainda que “sem e necessidade de trajetos contínuos (...) rupturas, apagamentos, 

reaparições, é apenas através disso que ela pode nos chegar” (ibidem, p 209). 

Não é uma operação nova esta de incitar o discurso e revelar os recônditos 

segredos. Foucault diz que é produzida uma ‘grade de inteligibilidade’ sobre as feições do 

cotidiano que torna as coisas banais dizíveis e especuláveis. Tudo deve ser dito e escrito. 

A partir do século XVIII a linguagem cerimoniosa e formal produzida pela centralização 

nos feitos do monarca abre-se aos porões dos plebeus, cedendo novos códigos para 

além da linguagem decorativa. Mas, isso não é tão simples: a realidade da dramaturgia do 

real provoca um disparate que desmonta as estruturas da linguística cerimonialista. Outra 

operação será necessária para falar das superficialidades do cotidiano.  

Reconhecer os mecanismos próprios do cotidiano é resignar-se às suas 

multiplicidades. São as características do poder político que adentra e constitui o cotidiano 

a partir do século XVIII que colocam em xeque a formalidade, a cerimônia e o aparato da 

linguagem. O dever de falar sobre os segredos fúteis dos pobres e plebeus exige outros 

procedimentos, daí o disparate. Mas, acalmem-se: o disparate não é o que polariza, mas 

o que foge ao controle da construção da relação significante-significado. É aquilo que 

remete significante a significante igualando a plataforma ou planificando os universos 

linguísticos. O poder entranhou-se nas instituições e discursos de modo que não se pode 

falar de discurso único, nem tampouco de um jogo esgotado de significação. Nossas 

infames, Paula e Suzane repetem e repetem, estratificam e estratificam, mas também 

fogem e fogem, escapando às luzes e sua inteligibilidade. Quando as ouvi pude adentrar 

um território existencial criado ali a partir das repetições e reiteração das normas, mas 

também eivado de ininteligibilidades e de linhas de fuga: traços e emissões que fogem à 

captura de uma subjetividade conformada às normalizações, às serializações adequadas 

ao funcionamento de gêneros binários (DELEUZE, 1996, BUTLER, 2006). 

Paula e Suzane falam de seus desejos, de terem sido sempre mulheres, de nunca 

terem feito o ‘vice e versa’, nem nunca terem desejado estar sexo-afetivamente com 

mulher.  

Desde pequeno me sinto atraído por homem. Uns é homossexual por querer, 
outros não, é o natural dele. Eu brincava de boneca, dava de mamar, balançava no 
colo. Era natural. Nunca tomei hormônio. Quando era jovem tinha um corpo tão 
decente, que nunca precisei de remédio. (Paula, junho de 2011)  
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Sou mesmo puta, bicho, as outras não se assumem. ‘Travestis’ para mim não é 
vice e versa. Não me deito com parceiro para ser homem, pra mim é desusado, 
mas da minha parte não tem dom fazer parte de homem. Existem muitas coisas 
que as travestis são incentivadas. (Suzane, maio de 2011). 
 
Há um desejo por definições e por significações (veja como a descrição do ser 

mulher segue ao que é normalizado), mas essas nem sempre existem. Há suspiros de 

não coerência, de visão do infinito. Talvez este infinito chame-se acaso. Zourabichvili fala 

da exaustiva e necessária tentativa de atribuir uma explicação à vida: 

 
[...] o jogo da existência, o jogo que é a existência só tem como regra um acaso 
sem limites. Mais uma vez, isso quer dizer ainda que: a vida se encadeia apenas 
na desaliança, todo encadeamento provável já é uma maneira de proteger a vida 
dela mesma – e não podemos evitar fazê-lo, querer um mínimo de vínculo, mesmo 
que fosse apenas o vínculo de uma frase à outra (...) ou ainda a própria articulação 
da frase (pois é bem preciso que se construam frases). Portanto, esse jogo não 
tem regra, mas não o jogamos sem inventar regras, que são os próprios 
pensamentos, desde que o pensamento seja compreendido como jogo. 
(ZOURABICHVILI apud PINHEIRO, BARRENECHEA, FEITOSA, 2006, p. 16) 
 

A busca das causas encontra-se no medo das possibilidades infinitas ou na ânsia 

de reconhecimento político que recusa o estranho à lógica antropocêntrica.  Mas, a 

adesão à lógica é sempre provisória e evita o desterro. Pensemos o desejo como fluido e 

constante e o campo desejante não coincidirá com nenhuma subjetividade ou território 

conhecido a priori (ROLNIK, GUATARRI, 1996). É neste caminho, neste ‘e’ que Paula e 

Suzane vão construindo repertórios que ora se enraízam, ora se desterritorializam, por 

isso não são representação: a vida e o conhecimento dela é sempre intermezzo 

(DELEUZE, GUATTARI, 1995).  

Sinto a vida como um mapa, especialmente ao lado de Paula e Suzane; sem causa 

específica para seus desejos (como se sempre eles tivessem sido), as vidas delas estão à 

deriva de si. Ao invés de decalques, de hereditariedade, de segurança, vejo um mapa 

rasgado, cindido e aberto às conexões. Não que não haja estratos e segmentos, mas que 

se desmontam por aquilo que foge. O decalque, projetado sobre o mapa mostra a 

produção de sua significação hereditária e a desfaz (GIVIGI, 2009). Assim, se há 

repetição e reiteração (figuração do que seja mulher), há também uma mobilidade 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

6 

gramatical e sintática cujo sentido se faz pelas ligações que, em dado momento, a 

linguagem é capaz de construir.  

A hegemonia da relação significante-significado é desestruturada por 

acontecimentos que desequilibram o poder local (DELEUZE, 1995). Ao invés de um 

pensamento de si que se representa a si mesmo, e, no nosso caso, criaria uma tipologia-

travesti, encontro microfacismos organizados, mas também histórias sem previsibilidade, 

organizadas pela necessidade ‘ontológica’ de ser, que mimetizam a lógica 

antropocêntrica, mas que, por isso mesmo a descaram como uma operação contingente. 

A vida não se cansa de produzir-se a si como múltipla e livre de significados e de 

estruturas.  

Esse poder que ilumina e quis aniquilar essas vidas- cinza travestis é o mesmo que 

as inventa fazendo com que sobre ele bifurque-se sua própria força. O poder 

desestabiliza seus códigos por meio de suas vicissitudes doando energias para 

construção de outras normas nascidas da instabilidade da norma. 

Mas, quais são os códigos dessa infâmia? O choque com o poder revela a 

insuficiência do repertório ontológico para nomear o que está pedindo passagem: um 

humano não reconhecido em sua omnidade. Suzane diz: 

Existe uma entidade mulher que vem no vento e entra no corpo da pessoa e eu só 
sinto vontade de ter um homem. Essa entidade foi batizada, porque ela entra no 
corpo e você não vê nada. O povo dizia que antes ela fazia crescer as unhas e 
mudava minha cara inteira. Hoje ela é doutrinada, vem no corpo meu buscando 
vida. É uma mulher que ocupa minha mente e me faz mulher. Ela foi jogada por 
Deus por algo que fez na terra quando estava viva, daí fica vagando e achou uma 
energia e encaixa. É um vento que chega não sei de onde. (Suzane, maio de 
2011). 
 

Paula fala da precoce criação de si, da estranheza que se tornou ‘natural’, como 

ela diz, em seu corpo inventado: 

Eu vestia roupa de menina desde oito anos. Não sabia o que era sexo e tinha 
vontade de ser mulher. Pensava assim: um dia vou criar cabelo, colocar brinco, 
batom, sombra e saia. Ah eu vou! (Paula, junho de 2011). 
 

Justificações? Explicações? Talvez isso eu tenha ido buscar para sacar da 

invenção do gênero alguma lógica. Mas, encontrei a construção performática do corpo 

submetido às operações da luz que delineiam um campo desejante que escapa àquilo 
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que seja calcário por formação. Paula e Suzane criam-se pela necessidade contingente 

de existir, de serem nomeadas ‘mulheres’, de fazerem jus a um gênero e adequar-se a 

ele. Ainda assim, seus códigos não coincidem com a norma-padrão, com a norma-

normalidade, daí o paradoxo permanente e a construção de outras normas, a partir da 

instabilidade que o gênero lhes oferece. 

O que fazer quando a vida transborda dos orifícios inteligíveis? É fato que a vida 

não espera codificações universais para acontecer. E quando acontece não é só de um 

jeito. E os jeitos, nem mesmo depois da máquina de moer, são unificados, idênticos. 

 Butler (2004 e in PRINS, Baukje; MEIJER, Irene Costera, 2002) fala de um campo 

abjeto que é o ‘fora’’ do humano-antropos, sugerindo que essa ontologia define-se por seu 

fora e não existe fora dessa relação. O abjeto demarca os limites políticos da ontologia 

iluminista, ao mesmo tempo em que denuncia seu caráter excludente. Essa relação de 

dentro-fora à primeira vista parece reafirmar o jogo de binários e a constituição dimórfica 

do gênero. Contudo, vamos prestar mais atenção. Antes de Butler, convido Deleuze:  

Invocamos um dualismo para recusar um outro. Servimo-nos de um dualismo de 
modelos para atingir um processo que se recusa a todo modelo (grifo meu). É 
necessário cada vez mais corretores cerebrais que desfaçam os dualismos que 
não quisemos fazer e pelos quais passamos. (...) passando por todos os dualismos 
que constituem o inimigo necessário, o móvel que não paramos de deslocar. 
(DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 32) 
 

Deleuze, ao seu modo diz de um dentro e fora que coexistem ao invés de se 

contrapor. Para ele isto está expresso no que ele chama de ‘dobra’ (DELEUZE, 1998). 

Trata-se da expressão tanto da subjetividade tomada como território existencial (portanto 

histórico) quanto o processo de produção desse território que não cessam de coexistir.  

Para ele o processo de subjetivação traduz o modo pelo qual se produz a curvatura de 

uma relação de forças específica dando à subjetividade uma configuração distinta a cada 

momento histórico. Perceba que é falso falar de um processo e um resultado, mas de 

simultâneas flexões de forças que dão forma ao mundo e à existência, no mesmo 

momento em que se iniciam novas relações que se dobrarão: territorialização e 

desterritorialização inventando o mundo. Isso está sempre ligado à busca de estabilização 

da subjetividade em torno de certo tipo de relação consigo (daí a escolha de códigos 
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compreensíveis, de uma performance conhecida, de um gênero existente). A invenção irá 

imitar a convenção. 

 Para pensar a relação consigo e com o mundo é necessário acompanhar o modo 

como as relações de forças se ‘dobram’ num determinado processo existencial. O que faz 

Paula e Suzane dizer uma verdade sobre si mesmas? Não é uma operação do poder por 

entre as operações da linguagem, cuja linha de separação é, na prática indiscernível, mas 

que o poder faz cindir, produzindo hierarquias entre os saberes? Não é essa a operação 

que nos obriga a dizer uma verdade sobre nós mesmos? A pergunta é: em que condições 

produzimos uma verdade, um discurso e saber validos sobre nós mesmos? De que modo 

geramos para nós mesmos uma substância do ‘eu’, do ‘nós’? Quais são as relações de 

saber e em que circunstâncias somos nomeados por nós mesmos e, por conseguinte, 

pelos outros? Existe algum código fora dos sistemas coletivos de significação? 

Bento (2003) fala de sua experiência de pesquisa com pessoas transgêneros que, 

a priori, estava guiada por teorias da representação e que com o exercício político da 

pesquisa se desliga delas. Ela diz que quando organizava sua pesquisa em torno das 

representações de masculino e feminino na vida da transexual obtinha respostas 

esperadas que confirmavam a transexualidade como experiência reprodutora de 

estereótipos. Mas, com a vivência com suas pesquisadas e pesquisados foi percebendo 

que o universo subjetivo construído não poderia ser tão homogêneo: 

Cada um encontrará uma resposta para relacionar-se com seu corpo, sua 
sexualidade, sua família, suas performances de gênero e para articular estes níveis 
em sua subjetividade. O fato de se sugerir pontos de convergência entre uma 
narrativa e outra não é suficiente para se concluir que haja um núcleo central de 
representação sobre o masculino e o feminino compartilhado exclusivamente e da 
mesma maneira por aqueles que vivem a experiência transexual. (BENTO, 2003, 
p.36) 

 
Assim, a autora vê na sua pesquisa como a idealização de gênero constitui as 

representações sociais de gênero formalizadas na heterossexualidade compulsória, no 

dimorfismo sexual e, portanto, nas normas de gênero que, ao mesmo tempo, é a forma 

inteligível de ser e estar no mundo, constituindo a única possibilidade de existência 

político-ontológica (BUTLER, 2003). Bento, inclusive vê nas ‘mentiras’ por vezes 

construídas pelas/os ‘trans’ para serem aceitas/os como transexuais verdadeiras/os uma 

estratégia discursiva que as aproxima das normas de gênero validadas.  
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 Suzane e Paula dizem:  

A mulher deve ser ela e ao mesmo tempo não ela, mas dentro dela acontecem 
muitas coisas, e ela escolhe o que fazer. Coisas misteriosas acontecem...Ela tem 
que ser o que tem vontade, o que ela quer ser...Mas, deve se comportar como uma 
mulher.(Suzane, maio de 2011). 

Eu não sou gilete e se um homem declara para ser mulher tem que se assumir.  Se 
alguém é mulher tem que se vestir de mulher. O gay é mais mulher quando se 
veste, o marido dele acha que ele está com mulher. Meu marido mesmo deixou a 
mulher dele para ficar comigo. Ele chega em casa, faço o pratinho dele, ele nunca 
me bateu. Mas, em minha casa não anda pivetura, molecagem. O gay, por ser gay 
não é todo pivete que pode chegar e fazer o que quer. O que pega no gay é ser 
muito fechativo. Nada oferecido sem gasto presta. (Paula, junho de 2011) 

As duas negociam com as formas idealizadas de gênero a sua forma de se projetar 

como mulheres, definindo, inclusive, um espaço restrito para o desejo, moralizando-o e 

cerceando-o. Mas, isso não as impede de exibir modos ‘não-coerentes’ de ser, acessando 

um repertório cujo universo é ilimitado, inclusive lançando mão de sentimentos e 

discursos religiosos e interpretações médicas: 

Essa mulher que entra em mim bebe, vai para o brega e eu não vejo nada. Ela é 
uma Padilha5. Me dá homem casado, que eu desejo, eu faço o pedido e vou para a 
rua (Suzane, maio de 2011). 

Tem gay que o homem faz sexo e ele tá se masturbando, Eu acho isso feio. Eu 
sento em cima de meu marido e gozo. Um médico me disse uma vez que dentro de 
mim tem um feminino, um desses negócios que fica dentro da gente e define se a 
gente é masculino ou feminino; pois é, ele disse que dentro de meu masculino tem 
um feminino. Por isso queria operar, para ficar só o feminino. (Paula, junho de 
2011). 

As falas são modos de construção de si, paradoxais como qualquer relação 

consigo num mundo de assujeitamentos e resistências normativas. Ainda que as duas 

possam ser passíveis de serem capturas pela rigidez do território no processo de 

construção de si, os seus próprios corpos as lançam ao questionamento à linearidade 

sexo-gênero-sexualidade. Ao se materializar como corpo genereificado Paula e Suzane 

incorrerão na luta pelo reconhecimento político-ontológico. 

O que Butler convida, a meu ver, é acessar outro modo de operar o pensamento 

que mostra o paradoxo inerente ao pensar e que é constitutivo da ontologia. Os corpos 

existem e adquirem materialidade, ao mesmo tempo em que criam para si estratégias 
                                                           
5 Entidade exu mulher presente nas religiões africanas. 
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políticas de existência. Assim, a abjeção é uma marca construída pela referência da pré-

existência ontológico-histórica de um corpo (re)fundado pela filosofia iluminista (que 

nunca mostra sua contingência e se faz referência normativa de tanto repetir-se a si). 

Deleuze diz do ‘impensado’ do/no pensamento, ou da possibilidade de 

desconfigurar a representação do próprio pensamento abrindo o acesso a um plano de 

imanência onde as singularidades se arremessam e remetem-se infinitamente. 

Obviamente, trata-se de organizar outros planos produzidos do encontro com o 

movimento infinito do pensamento enquanto pura variação (DELEUZE, 1992). È aqui que 

novas ontologias pedem passagem exaustivamente, mas não param de se produzir 

infinitamente, mostrando a inesgotável criação de si, posto que essa relação com um 

‘fora’ que não para de singularizar-se é sempre um disparate. Criação é ato: na 

elaboração de si uma infinita emissão de singularidades é agenciada e envergam-se 

sobre si mesmas produzindo um território. Nesse sentido, toda criação é um ato político 

de construção de um plano ou a construção de um plano é sempre uma política. Contudo, 

este território assim compreendido está sempre em vias de se desfazer.  

O poder faz com que se revelem as performatividades. Revela seus artifícios de 

performaticamente repetirem-se a si quem elas são. Não existe, pois, funcionamento fora 

daí. A teatralidade não é um artificio secundário à espera de uma realidade substancial. É 

um modo, uma operação, uma invenção de si buscando reconhecimento por meio da 

criação de um repertório de gênero. Paródia de humano que existe e que está em vias de 

existir. As luzes mostram Paula e Suzane, seus artifícios, suas biotecnologias, de outro 

modo: seu modo de imitar-se a si e relacionar-se consigo e o mundo. Não há mentiras. A 

vida consagra-se como um baile de máscaras, porque fora da bipolar aparência e 

essência a vida só é possível como invenção de sua própria humanidade e omnidade.  

 

Afirmação do corpo expandido como nova política ontológica  

 

“Precisou correr 

Uma vida pra entender 

Que ele era assim 

Um comum de dois  

Quando apontam aquele olhar 
Ele sabe e deixa passar 
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O salto dói, ele sorri” 
 

Paula e Suzane têm passado por momentos difíceis, marcados pela violência para 

afirmar sua existência.  Seus corpos apontam os problemas da suposta coerência do 

gênero e isso as delega à abjeção e negação política de sua própria existência. 

Quando os desejos não se restringem a papai-mamãe, a briga é contra a 

eternalização do Édipo como única forma possível de subjetividade e de desejo. Paula e 

Suzane escancaram a contingência dos modos de desejar tomados como hegemônicos, 

quando não únicos. Isso afeta diretamente as possibilidades de criação de si e do mundo. 

É no espaço da política arrancada das garras da finitude de um contrato social específico 

e de uma subjetividade modelo (o que emerge da era moderna) que a movimentação se 

dá: nota-se a (des)identidade deste com as possibilidades vastas de sociabilidade e 

normatividade.  

A existência das vidas-travestis-cinza e abjetas redimensiona a política para além 

de si, para além daquilo que a configurou como campo de negociação e de criação 

ontológica. Para isso, é necessário perceber a multiplicidade de operações de poder (para 

além da polarização binária) e, do mesmo modo, revelar as contingências e historicidade 

das operações específicas. O pensamento antes remetido aos pressupostos implícitos da 

existência óbvia de um sujeito empírico e evidente (que coincide com o pensamento e por 

ele se auto define) é lançado para fora de si, ao encontro de formas ainda sem-nome.  

Não é de se estranhar que nessa circularidade- o sujeito é ele mesmo resultado 

daquilo que é seu pensamento e seu pensamento está sujeito à sua existência – não haja 

espaço para invenções ontológicas. Butler (2006) foge disso e nos sugere pensar na 

vulnerabilidade constitutiva do humano, que é mais nítida às minorias, mas que impõe à 

ontologia o reconhecimento de suas limitações e mais, a indicação de sua dimensão 

pública e complexa. Voltemo-nos para o corpo como expressão concreta desta ontologia. 

Esse corpo de que falo é efeito das relações de poder historicamente construídas 

pelos mesmos corpos que são seus efeitos (FOUCAULT, 1996). Mas, porque não é 

sempre reprodução? É que o poder, entendido como exercício e mobilidade, ainda que 

gere estratos e haja de ‘tomadas de poder’, nos remete também a produção de infinitas 

singularidades a-significadas, que por serem experimentação não estão totalmente 

previstas. Nessas relações o campo de exercício não está limitado pelas ‘figurações’ do 
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poder e por seu modelo estatal. Abrindo mão da figura nos lançamos às composições: se 

são historicamente construídas, seus movimentos estão sempre em vias de destruir as 

condições de sua produção. Os planos que dão plasticidade ao corpo são sempre 

micropolíticas e as convergências não são planejadas: são efeitos da atualização das 

relações de poder. 

 Se a vulnerabilidade é marca de nosso tempo e nos coloca de imediato em contato 

com as marcações políticas que constituem o ‘eu’, não podemos falar de autonomia como 

um valor individual e privado. Somos remetidos a pensar nossa vulnerabilidade 

constitutiva, como condição de existência e de parâmetros para o exercício da liberdade. 

Gênero e sexualidade não são propriedades: são modos de ser para o mundo e para o 

outro; sendo assim o corpo é sempre uma relação, vulnerável por constituição, por conta 

das relações de poder e vulnerabilidade que o tem como efeito. 

Suzane e Paula mostram-me isso: 

 

Sai da escola nem me lembro quando, porque eu usava roupas de meninas e daí 
me chamavam de ‘cão’ e de outros nomes que nem falo, isso eu tinha 8, 9 anos. A 
diretora diz que eu posso começar de novo agora. Tinha gente que não era 
assumida e não me defendia. Eu sempre vesti roupa de mulher e na escola me 
chamavam de cão. Apanhei muito quando pequena, muito, as crianças, os meninos 
me batiam (desvia o olhar) Mas, eu me invoquei e fechei em cima deles na praça e 
nunca mais me bateram. (Suzane, maio de 2011) 
 
Vixe, eu já levei pedrada, fui criticada, xingada. Somente eu passava e começava a 
fechação. Hoje em vistas daquele tempo não existe mais preconceito não!. Isso eu 
tinha 22 anos. Passava na rua eles gritavam: olha o veado, pega pra tu! (Paula, 
maio de 2011) 
 

Expulsas de espaços públicos apenas por existir, Paula e Suzane clamam por 

reconhecimento político, que só pode se expressar por novos arranjos políticos. Se 

entendemos que o corpo é também o espaço de agenciamento político onde se 

concretiza um sentido público do corpo, desprivatizando-o altera-se o seu lugar na luta - o 

lugar que entendemos ser de constituição do corpo – e essa mudança altera 

profundamente o sentido da política. Ora, se o corpo é entendido como espaço de 

publicização de relações de poder, pensá-lo a partir de sua vulnerabilidade nos liga 

profundamente à construção coletiva da política (às zonas de vizinhança e convergência 
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que geram o próprio corpo), que não mais se restringirá ao contrato social e às formas 

delimitadas de sociabilidade do discurso jurídico.  

Contudo, modos de operação política estão simultaneamente acionados: o da 

máquina abstrata de mutação (onde se operam as transformações e desterritorializações) 

e o da máquina abstrata de sobrecodificação (DELEUZE, 1996). Essa segunda máquina 

não pode ser confundida com o aparelho de estado em si, mas é ele que efetua suas 

emissões, dizendo-lhe os limites e condições. Ou seja, ainda que seja no campo da 

política que se produzam as reterritorializações, coordenadas por uma sociabilidade de 

tipo jurídico estatal, onde os territórios rijos agenciam outras sobrecodificações, é lá 

também que as linhas de fuga escapam da captura, da vedação, da molaridade. É lá que 

produções de Paula e Suzane desordenam a lógica gramatical e política.  Uma verdadeira 

máquina de guerra instala-se. O aparelho de estado, como resultado de sobrecodificação, 

é que aciona outros modos da máquina de sobrecodificação podendo, inclusive, fechar-se 

nela, endurecendo paredes, diques e dutos e cerceando a produção de novas ontologias. 

Vemos isso claramente na produção da criminalização da diferença na sociedade, 

sobrecodificando os corpos, estratificando-os em tipos fechados, sem comunicação. 

No campo vasto da política podem conviver, diferenciando-se, vários centros de 

poder que dizem respeito aos estratos/segmentos duros e às ontologias fechadas, mas 

também às moléculas e seus movimentos que ousam em exibir corpos em vias de existir. 

Nada disso exclui a existência do estado como um espaço de ressonância dos centros de 

poder, mas a ele escapa movimentos, linguagens e molecularidades. Dito isso, afirma-se 

que, apesar de não podermos negar o modelo jurídico estatal e as relações rijas de poder 

que abriga, isso não impede que a política, opere lógicas variadas que expanda o sentido 

público do corpo e, por conseguinte o sentido tradicional da política tornando-o sempre 

paradoxal e em expansão. Torna-se assim, campo de afirmação dos corpos e suas 

múltiplas plásticas e desejos. Ao que se diz: 

Expandir é alargar o campo sem delimitar a área. Políticas de expansão são 
sempre evasivas e se esbarram com a dificuldade do instituído em aceitar as 
entradas acidentais e caminhar por terrenos arenosos e incertos: desprover-se de 
estratégias para captar forças que não se estabeleceram gramaticalmente (GIVIGI, 
2009, p 147). 
  



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

14 

Pensar em Paula e Suzane é assim pensar em modos de exercício político da 

criação de si para além das normas binárias de gênero, um lançamento ao ‘comum de 

dois’, às possibilidades múltiplas de composição da sexualidade. Rearticulemos os 

dispositivos que normatizam o corpo pensando-o em aliança com um ‘fora’, onde se 

circunscreve de um campo desejante ilimitado e carente de tradução. 

Como abandonar os marcos de uma ontologia estabelecida em nome da qual o 

poder se dissimula? Quando o irreal e ininteligível pedem passagem denunciam as 

fronteiras do real. O abjeto questiona a viabilidade do sujeito político desmontando a 

produção ontológica por meio da performatividade de gênero. Os sexos ininteligíveis 

questionam os marcos do poder e apontam outro sentido de autonomia, delimitado por 

um corpo-público, constituído nas relações e codificado por um repertório também 

coletivo. Qualquer sentido de autonomia que privilegie um repertório privado remete-se a 

um corpo privatizado e contingenciado por operações históricas específicas. Por isso 

mesmo para Butler a associação torna-se condição para a liberdade: o que somos é 

também o que se difere de nós: somos também o que estamos em vias de ser. Talvez 

esse seja o segredo de afirmação política de uma nova ontologia. 
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