
A
meaçada de destruição por um
zepelim prateado, a cidade, de
joelhos, foi salva pela travesti
Geni. Como agradecimento, ela
ganhou mais do mesmo dos ci-
dadãos “de bem”: “Joga pedra
na Geni/ Ela é feita pra apa-

nhar/ Ela é boa de cuspir/ Maldita Geni”,
escreveu Chico Buarque em sua Ópera do
malandro. Recentemente, a imprensa no-
ticiou que atores globais teriam ido a um
motel com duas travestis e, se dando con-
ta do engano, as ameaçaram de morte.
“Feitas para apanhar”, outras receberam
bem mais do que ameaças.“Figuras con-
sideradas ‘monstruosas’ e abjetas, não
são apropriadas pelos sistemas de saber
e poder estabelecidos, o que suscita sua
eliminação, resultando nos assassinatos
freqüentes de travestis, fruto da chama-
da ‘transfobia’. Ao exceder as classifica-
ções de gênero e sexualidade de nossa
sociedade, elas nos desafiam, nos des-
constroem e provocam um desejo de
morte, como as figuras monstruosas
descritas por Foucault”, explica o psicó-
logo Marcos Garcia, autor da tese de
doutorado “Dragões: gênero, corpo, tra-
balho e violência na formação da iden-
tidade entre travestis de baixa renda”,
defendida este ano no Instituto de Psi-
cologia da Universidade de São Paulo.

Durante quatro anos Garcia acom-
panhou reuniões semanais de travestis
em uma instituição pública em busca de
um fator comum que as identificasse.
Em vez da mera dualidade de gêneros,

deparou com uma complexa “colcha de
retalhos”em permanente construção que
reúne, numa pessoa, várias figuras diver-
sas e contraditórias, parcialmente incor-
poradas pela travesti e que formam sua
identidade: a “mulher submissa”, a “pros-
tituta”, a “mulher super-sedutora”, no
campo da feminilidade, e o “viado”, o
“malandro” e o “bandido”, no lado da
masculinidade. “Elas são travestis jus-
tamente porque assumem todas essas fi-
guras. A síntese de elementos contradi-
tórios numa mesma pessoa pode ser me-
taforizada na figura mítica do dragão,
mesmo termo usado por elas para desig-
nar as que são pobres ou têm aparên-
cia masculina (em oposição às “deusas”,
como Roberta Close etc.)”, observa o au-
tor.“O dragão tem como marca comum
a mistura de elementos de diferentes ani-
mais e é entendido como um represen-
tante de poderes do ‘bem’ou do ‘mal’, ou-
tra analogia com as travestis, tidas como
figuras a serem eliminadas, mas que, ao
mesmo tempo, atraem o desejo erótico
de muitos, às vezes os mesmos que as
agridem.” Como o ser mitológico, con-
tinua, elas “contrariam” as leis da natu-
reza e da sociedade, combinando o im-
possível com o proibido, aquilo que não
é contra a lei, apenas na medida em que
essa não o prevê.“Ele é impensado, o fo-
ra-da-lei, suscitando não a imposição da
lei, mas a eliminação.”

Garcia acredita que a violência a elas
direcionada tenha como um de seus de-
terminantes o fato de elas justamente
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não ocuparem um local definido nos
“catálogos” identitários reconhecidos na
sociedade brasilera, “sendo perseguidas
não por ocupar um lugar feminino, mas
pela pretensão à transitividade e por es-
capar à classificação social”. No Brasil,
o termo “travesti”, até a década de 1960,
era reservado a quem se vestia como mu-
lher, seja em paródias carnavalescas ou
em shows, sem a conotação de prosti-
tuição.“Naquele tempo era quase impos-
sível ser travesti no Brasil. Elas não ti-
nham condição de pôr os pés na rua,
pois a sociedade não admitia”, conta o
antropólogo Hélio Silva, da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, e autor
de Travestis: entre o espelho e a rua (Edi-
tora Rocco), estudo clássico, relançado re-
centemente. Em uma década, os “trans-
formistas”, como também eram chama-
das, se transformaram, nos anos 1970,
observa Garcia, na travesti atual, termo
a partir de então usado para designar
quem se prostituía, não apenas usando
adereços femininos, mas cabelos longos,
unhas pintadas e com o “corpo modi-
ficado” por meio de hormônios ou si-
licone, em busca de uma imagem seme-
lhante à feminina.

A pesquisa do antropólogo revelou
histórias comuns entre elas, em geral
vindas de famílias de baixa renda e des-
de cedo discriminadas e agredidas por
serem “efeminadas”. A solução também
era padrão – ir para a cidade grande em
busca de melhores condições de vida e
aceitação social –, assim como o desti-
no final, a prostituição, alternativa à fal-
ta de espaço no mercado de trabalho e
à impossibilidade de contar com o au-
xílio da família. Esse rompimento, aliás,
é responsável pelo isolamento social das
travestis, que fortalece a nova identida-
de, já que a convivência próxima a ou-
tros homossexuais surge como a rede
social alternativa à exclusão familiar.
Esses laços de amizade e proteção, no-
ta o pesquisador, chegavam mesmo a
constituir uma linguagem específica en-
tre as travestis, permeada por termos
oriundos de dialetos africanos, manifes-
tação “de pertencimento a um grupo se-
leto e uma proteção em relação aos que
estão fora das fronteiras definidas por
esses cultos”. Essa língua própria se ex-
plicaria, observa Garcia, “pela associa-
ção histórica entre os cultos afro-bra-
sileiros e a homossexualidade”.
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O “retalho” mais notável da “colcha”
identitária das travestis é sua relação, afe-
tiva e sexual, com seus companheiros, os
“maridos”.“Elas incorporavam a mulher
submissa, permanecendo em posição
passiva frente a eles, que muitas vezes
as exploram economicamente, e asso-
ciando a feminilidade com o sofrimen-
to.” Se aceitavam o “marido” malandro,
na relação com os clientes, porém, se co-
locavam como “malandros”, mantendo-
os numa posição complementar a sua (a
de “otários”) e se revoltando contra
aqueles que tentavam deixá-las em um
lugar submisso. Segundo o antropólogo,
há um desprezo pelos clientes que que-
riam relações passivas nos “programas”,
uma vez que, embora isso garantisse a
satisfação das necessidades financeiras,
não realizava as da ordem de serem de-
sejadas como “mulheres”. Já o papel pas-
sivo pode, muitas vezes, ser fonte de sa-
tisfação, já que a travesti era reconheci-
da,“cantada”, desenvolvendo a sua auto-
estima, e ganhando dinheiro.

Tia - Mas a felicidade nunca é completa.
“As travestis desvalorizam o dinheiro da
prostituição, visto como ‘sujo’. O mesmo
termo é aplicado aos portadores de HIV
(chamados por elas de ‘tias’ e vistos co-
mo uma forma indesejada de ‘masculi-
nização’, redobrando o sofrimento de ser
portadores), cujo sangue também seria
‘sujo’. Nos dois casos há um desprezo pela
atividade que exercem, remetendo a uma
‘sujeira moral’, envolvendo tudo numa
atmosfera de vergonha e culpa”, analisa o
pesquisador.A pauperização revelava ne-
las outro “retalho”: o “bandido”. “Rou-
bando e ameaçando clientes para arran-
car dinheiro, faziam deles objetos de ex-
ploração econômica. Isso é agravado pe-
lo envolvimento com o tráfico de drogas
ou pelo consumo de drogas, em especial
o crack, que fazia com que elas se aproxi-
massem do ‘mundo do crime’.”

Mas o que dizer dos clientes? Infeliz-
mente, diz Garcia, quase inexistem pes-
quisas sobre a outra ponta da relação,
por um medo óbvio dos clientes em se
apresentarem como tal.“Mas alguns au-
tores relacionam a procura por travestis
como a busca de um ideal de feminilida-
de estereotipada, associada à sedução que
as mulheres ‘de verdade’ não mais encar-
nariam por conta da emancipação femi-
nina, que as faria recusar a posição de

‘mulher objeto’. Essa ‘mulher ideal’ se-
ria mais facilmente inventada por um
homem, pelo fato de ele conhecer pro-
fundamente os desejos masculinos.”Em-
bora o psicólogo ressalte a perigosa ge-
neralização desse argumento, ele, de cer-
ta forma, explica outro dos “retalhos”:
a figura da femme fatale, ideal de mui-
tas travestis.“A relação delas com o cor-
po passa por uma percepção do caráter
ambíguo do mesmo, o que sugere que
não o percebem como apenas masculi-
no ou feminino. Daí a intensa preocupa-
ção com a transformação corpórea por
meio de métodos definitivos como a
hormonioterapia ou a aplicação de sili-
cone (feita, muitas vezes, de forma ina-
dequada e perigosa pelas ‘bombadeiras’,
colegas que injetam silicone industrial).”
A busca por um corpo sedutor e volup-
tuoso remete à figura da mulher seduto-
ra, calcada nos estereótipos cinemato-
gráficos, o que também se desdobra na
escolha de nomes de guerra com sono-
ridade “estrangeira” (quando não dire-
tamente inspirados em celebridades), for-
ma de ressaltar a aproximação das traves-
tis com as estrelas das telas.

Para Garcia, toda essa complexidade
deve ser contemplada ao se tentar traçar
um retrato da identidade das travestis.
“Talvez os ‘retalhos’ não sejam os únicos
a preencher a ‘colcha’ e que cada um de-
les pode ter tamanhos diferentes. Isso
implica reconhecer uma identidade su-
jeita a tensões evidentes entre masculi-
no e feminino, mas também dentro do
campo da feminilidade e da masculini-
dade.” Como, por exemplo, a contradi-
ção entre a submissão da “mulher de ma-
landro”e o desejo de domínio da femme
fatale ou o desacordo entre ser deseja-
da e ser usada, no caso da “prostituta”.
No campo da masculinidade, existe a
tensão entre a figura do “malandro” e a
do “bandido”no que se refere às práticas
aceitas por elas em relação aos clientes
e a incoerência de um “bandido” viril
ante a identidade gay, vista como “passi-
va e covarde”. “Ser travesti é viver tais
contradições cotidianamente, no corpo,
na auto-representação, nos relaciona-
mentos duradouros e transitórios, e ser
cotidianamente punida por isso.”Afinal,
nada mais fácil do que jogar pedras e
cuspir na Geni. ■

CARLOS HAAG

> As fotos desta matéria são da exposição
Retratos de uma cidade escondida, que faz
parte do Projeto Nome Delas, desenvolvi-
do pelo fotógrafo, advogado internacional,
criminologista e militante de direitos huma-
nos Barry Michael Wolfe, com o objetivo de
resgatar a dignidade das travestis de São
Paulo. As fotos, tiradas por Wolfe na noite
paulistana, foram distribuídas como pre-
sente às travestis, que, muitas vezes, as en-
viam para as famílias, sendo estes os únicos
registros dignos que elas têm de si próprias.

Barry Michael Wolfe nasceu na Escócia e es-
tá no Brasil desde 1986. É formado pela
Universidade de Edimburgo com Suma
Cum Laude em direito penal e criminolo-
gia, com pós-graduação na Yale Law School
e mestrado em direito internacional públi-
co pela Universidade de Cambridge. O Pro-
jeto Nome Delas inclui pesquisas acadêmi-
cas, artigos editados em publicações inter-
nacionais e ações em direitos humanos.
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