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Resumo: Este trabalho emerge como materialização em imagens visuais e 
narrativas da específica cartografia dos encontros, alianças, experiências de 
resiliência,  momentos feéricos e sobretudo ensaios e efetivações de resistência 
frente às adversidades impostas ao grupo autor dos citados acontecimentos. O 
conceito de  cartografia aqui adotado é técnica e matéria poética de registro 
afirmativo do encontro entre o autor da pesquisa e um grupo de corpos trans em 
uma casa no centro antigo do Rio de Janeiro,  bairro da Lapa, denominada "Casa 
Nem". Espaço que se consolidou como abrigo de pessoas trans em estado de 
desfavorecimento econômico social, abandono e demais fragilidades decorrentes 
da intolerância e preconceito, ao sabor das relações coletivas emergiu como 
campo de produções de existências marcadamente estetizadas. Tais momentos 
para além de seus efeitos no plano prático ofereceu à perspectiva poética, a 
possibilidade de registro da potência estética e política florescidas naqueles 
momentos. Iniciado logo após o carnaval de 2016, a Casa Nem propiciou 
desdobramentos artísticos e sociais, evidenciados nas visualidades dos corpo 
trans, bem como nas suas relações potentemente epistêmicas e estéticas. Os 
corpos-trans, são pessoas que como todos os seres humanos não são donas de 
corpos, antes e irredutivelmente, são corpos. Corpos que produzem imagens, 
visuais e existenciais contemporâneas em ação e relação com outros, mas 
especialmente em relação a si mesmo, na inevitável luta pela autoconstituição e 
de suas específicas fabulações identitárias. Este trabalho foi iniciado com uma 
breve recuperação cartográfica, rumos, caminhos, trilhas, da história dos corpos 
Trans (Transvestigeneres–queer-kuir), mapeamento em imagens, narrativas e 
conceitos empíricos, pontuado pelos registros dos corpos trans na história 
ocidental e oriental. A Escrita se deu em camadas meio as quais há um 
personagem que vomita ideias, e outro que tenta conectar essas ideias à 
conceitos. O personagem a par de quem cita, por vezes conversa com as 
citações. 
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Abstract:This work emerges as a materialization in visual and narrative images of 
the specific cartography of the encounters, alliances, resilience experiences, fey 
moments and above all essays and effectivations of resistance to the adversities 
imposed on the authoring group of the mentioned events. The concept of 
cartography adopted here is a technical and poetic matter of affirmative record of 
the meeting between the research author and a group of trans bodies in a house 
in the old center of Rio de Janeiro, Lapa neighborhood, called "Casa Nem". Space 
that was consolidated as a shelter of trans people in a state of social economic 
disadvantage, abandonment and other weaknesses arising from intolerance and 
prejudice, the taste of collective relations emerged as a field of production of 
markedly aestheticized stocks. Such moments beyond their practical effects 
offered the poetic perspective the possibility of recording the aesthetic and political 
power flourished in those moments. Begun shortly after the 2016 Carnival, Casa 
Nem provided artistic and social developments, as evidenced by the visualities of 
the trans body as well as their potently epistemic and aesthetic relationships. 
Bodiestrans are people who, like all human beings, are not owners of bodies, but 
rather irreducibly, they are bodies. Bodies that produce contemporary visual, 
existential and images in action and in relation to others, but especially in relation 
to themselves, in the inevitable struggle for self-constitution and its specific identity 
fabulations. This work began with a brief cartographic recovery, directions, paths, 
trails, the history of Trans bodies (Transvestigeneres – queer-kuir), mapping 
images, narratives and empirical concepts, punctuated by the records of trans 
bodies in western and eastern history. Writing came in layers in which there is a 
character who throws up ideas, and another who tries to connect those ideas to 
concepts. The character with whom you quote, and sometimes talks to the quotes. 
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Esse texto é para ser lido por entre dentes, como um sussurro. Nada do que está 
aqui deveria ser escrito, é tudo bobagem. Coisas de gente que carece de razão; 
nem deveria existir, mas que por insistirem em tentar existir, por vezes, é preciso 
notá-los. Escrevo através de um personagem; não sou eu quem escreve; se 
tentasse, não conseguiria. Não espero que entendam o que tento dizer, pois não 
possuo sentido algum; e se existe a possibilidade, de que algum sentido esse 
texto possa produzir, será por suas brechas, que ele surgirá. Eu sei que tenho 
uma missão, toda gente vem ao mundo com uma missão embutida na alma. 

comœdi, moniti ne in fronte appareat pudor, personam induunt, sic 
ego hoc mundi teatrum conscensurus, in quo hactenus spectator 
exstiti, larvatus prodeo DESCARTES, 1618 

 

Quando me propus escrever sobre a potência dos encontros com corpos Trans no 
espaço Casa Nem, fui rechaçada a pensar na potência das questões que surgem 



com o aparecimento do corpo trans na história, em contraponto ao sujeito 
contemporâneo. Mas de que me adianta pensar se a alma faz uma unidade com o 
corpo, ou se é apenas um apêndice dele? Meu contato com ela sempre me foi 
negado, nunca me deixaram brincar com ela, ou me deixaram manuseá-la; as 
poucas vezes que tentei, meu corpo pagou caro por isso. Meu corpo? De quem 
são os corpos? Ouvi dizer que ninguém nasce livre; demorei, mas hoje, acho que 
entendo um pouco sobre isso.  

A Família, os Deuses (Religiões) e os Estados, são os donos dos corpos (e das 
almas). Na verdade, essas instituições vivem brigando pela posse dos corpos, 
cada um a seu modo. Criaram histórias e as repetem massivamente, nessas 
histórias aparece bastante essa tal alma, e penso que seja através do controle 
dela, que controlam os corpos. Liberdade é algo que se ganha, quando se 
merece. E quem concede a liberdade é a alma, isso é o quê o meu corpo sente, 
nunca me contaram. A própria alma colonizada é o maior inimigo de uma pessoa.  

Por ser a instituição que controla os espaços, o Estado é quem mais se 

utiliza dos corpos, e a que detém mais autoridade para os sujeitar; comando esse, 

assentido primeiramente pela família e incrementado por suas instituições de 

ensino e de controle.  

Existe um medo apreensivo de que, se o/a colonizado/a falar, o/a 
colonizador/a terá que ouvir e seria forçado/a entrar em uma 
confrontação desconfortável com as verdades do ‘Outro’. Verdades que 
supostamente não deveriam ser ditas, ouvidas e que deveriam ser 
mantidas em silêncio, como segredos. Gosto muito dessa expressão, 
“mantidas em silêncio como segredos”, pois ela anuncia o momento em 
que alguém está prestes a revelar algo que se presume não ser 
permitido dizer (o que se presume ser um segredo). Kilomba,2010, p. 

 

Preciso falar da Casa Nem, para me entender no mundo; pois ali encontrei minha 
alma, e ela se apoderou de mim. Para ressaltar a importância de observarmos as 
interações surgidas em um determinado espaço-tempo, e com isso pensar as 
questões que o corpo trans ressalta, fui procurar na filosofia e na arte, 
pensamentos e representações sobre corpos que ousaram transicionar, 
construindo narrativas imagéticas com uma montagem  visual e pluriconceitual,  

Descolonizar  o  conhecimento  significa  criar  novas  configurações  de  
conhecimento  e  de  poder. Então, se  minhas  palavras  parecem  
preocupadas  demais  em  narrar  posições  e  subjetividade  como parte  
do  discurso, vale  a  pena  relembrar  que  a  teoria  não  é  universal  nem  
neutra,  mas  sempre localizada em algum lugar e sempre escrita por 
alguém, e que este alguém tem uma história. (Kilomba. 2010) 

 

A Família é a instituição que primeiramente tem a posse dos corpos, e atualmente 
uma das que têm menos poder sobre ele (salvo ocasiões onde há afeto positivo 
em abundância), muitas vezes precisando se utilizar do apoio de outras 
instituições ou dispositivos para sujeitá-lo. É a partir do nascimento que o corpo é 
domesticado, de modo que se torna um reflexo dos valores e das crenças do 



núcleo familiar e da sociedade em que vivem. Quanto mais propriedades e bens 
uma família possua, mais facilidade terá para sujeitar corpos; digo isso no sentido 
de conforto, porém, indissociável de afeto; apenas bens materiais não aprisionam 
almas, o afeto é essencial para que essa ligação seja feita. 

Os Deuses, o Deus, Alá, Entidades, a consciência universal; qualquer dessas 
instituições que buscam explicar o sentido da vida, lidando com a imaginação e 
sensações, são as mais poderosas formas de controlar os corpos. Mas dependem 
de outros fatores para se fazerem funcionar; um deles é ser parte da crença 
familiar ou pessoal, e a outra é a sedução causada pela arte (imagens, imagética, 
rituais, etc). Para pensar a autonomia dos corpos Trans, acho de vital importância 
o analisarmos dentro das religiões, um dos dispositivos mais eficazes da 
antiguidade para controle societal; observando como, em diferentes culturas, 
esses corpos se manifestaram ou foram registrados.  

Pensar espiritualmente e politicamente o gênero, questionando esse local de 
naturalização das identidades de gênero, que é hierarquizante; é observar 
diferentes tipos de sujeição, estabelecendo uma articulação entre formas de 
racionalidade e ‘possessão’; possibilitando um enquadramento para estudar não 
apenas os papéis sociais do homem ou da mulher, mas também o 
reconhecimento de que os indivíduos obtêm a sua condição primária "masculina" 
ou "feminina" como produtos histórico-sociais, tornando tudo que foge dessa 
lógica binária normatizada. Os corpos Trans, no caso, seriam uma espécie de 
articulação entre loucura e civilidade. Pensar a loucura é correlato a investigar 
uma origem divina e seu embasamento com o sagrado. Platão acreditava na 
ligação entre o natural e o sobrenatural, e que as formas de enlouquecimento nos 
colocam diante da imagem do sábio. Apontando que o delírio divinatório promove 
os adivinhos; o delírio telepático, os sacerdotes; do delírio poético surgem os 
poetas, e do delírio erótico - segundo Platão - nasceu o filósofo, para ele, o 
verdadeiro sábio; e a cada um desses processos de possessão é estabelecida 
uma relação com o tempo.  

Como artista e pesquisador tive o privilégio de vivenciar o nascimento e 
desenvolvimento da CasaNem, um projeto idealizado pela trans ativista Indianare 
Alves Siqueira, e realizado graças à uma gigantesca rede de afetos. Afetado e 
mobilizado por uma multiplicidade de histórias e intensa poética relacional, busco 
problematizar a importância de espaços coletivos para a autoconstrução 
identitária, visibilidade, memória, identidade e alteridade dos corpos 
trans/transvestigeneres. Meu local de fala é peculiar, sou filhe de um ex-monge 
budista nato à Sri Lanka que veio ao Brasil em uma missão de divulgar sobre o 
budismo e que, politicamente, para poder continuar no Brasil ensinando budismo, 
deixou de ser monge para se casar com uma artista (que eventualmente se 
converteu ao cristianismo), descendente de artistas italianos (Escultor-paisagista, 
escultor-arquiteto, cantora de opera e costureira) que para se sustentar se tornou 
professora de artes de uma escola de elite do Rio de Janeiro, onde fui bolsista por 
14 anos; um dos muitos espaço onde me sentia excluída por ser muito diferente 
dos demais alunes, e me refugiava em bibliotecas.  

Durante a infância, sempre me foi negada a existência tanto da 
homossexualidade quanto da transmasculinidade; aos quinze anos descobri a 
homossexualidade, porém me incomodava a agressividade gratuita que é imposta 



as lésbicas, especialmente as que ousam ter uma performatividade masculina; 
aderi, portanto, a um visual não-binarie, com calças e blusas largas, assumindo, 
às vezes, uma feminilidade para proteção ou aceitação. Apesar de já ter 
conhecido nos anos 80, várias artistas transformistas (drags) e travestis, não tinha 
conhecimento sobre a transmasculinidade, nem mesmo tendo na adolescência 
conhecido Shikhandi (personagem do épico indiano Mahabharatha, escrito há 
mais de 2500 anos), ou Orlando (na obra homônima de Virginia Woolf, publicado 
em 1928), ou Diadorim (na obra Grande Sertão: Veredas de João Guimarães 
Rosa, de 1956), pois a existência da transmasculinidade sempre me foi negada 
enquanto realidade. Fui ilustradora, distribui jornal, fui garçonete, trabalhei em 
restauração de mansões, gerente de lanchonete, auxiliar de escritório, retornei e 
fui professora, cenógrafa, intérprete, cuidadora de idosos, faxineira, cozinheira, 
mas sempre sendo artista. a arte como processo: investigação, observação, 
desenvolvimento - e aplicada na relação com comunidades, em oficinas de artes. 
Foi enquanto artista pesquisador, entre 2013 e 2014, no final de um mestrado em 
processos artísticos contemporâneos, canonizando pessoas, e participando da 
curadoria do I Festival Multiarte Bem-me-Queer, na UERJ, que fui realmente 
confrontado com a questão trans. Lendo Paul B. Preciado e João Nery, assistindo 
o produtor, ator de filmes adultos e ativista Buck Angel, que acordei para o corpo 
trans masculino.  

Uma queda montando o cenário para a peça Boi, que assinei a cenografia e 
assistência de direção, me levou a tirar uns meses de repouso forçado, no meio 
de 2014; ainda convalescente, acabei por acompanhar a disciplina ‘Linguistica 
Queer: práticas (não) identitárias, discurso e normatividades’, do curso de 
linguística aplicada da UFRJ, ministrada pelo prof. Dr. Rodrigo Borba, no inicio do 
ano de 2015. Pelo fato de estar pesquisando para escrever um texto sobre de 
masculinidade para a disciplina de linguística aplicada, acabei me aproximando 
mais de Indianara Alves Siqueira, uma ativista Trans pelos direitos de 
Transexuais e LGBTs desde os anos 80, que havia conhecido em 2009, 
realizando um projeto para a ONG Grupo Arco Iris; pois estava fazendo uma serie 
de entrevistas com seu marido (que ela chama de pessoa de estimação), entre 
outros amigos, no intuito de pensar como a masculinidade é criada e imposta.  

Com isso acompanhei de longe o surgimento do projeto Prepara Nem, em 2015, 
no centro do Rio de Janeiro; um curso com a intenção de possibilitar à pessoas 
transvestigêneres, tanto o ingresso em faculdades, como a obtenção do 
certificado de conclusão do ensino médio, para que elas possam ingressar no 
mercado de trabalho. A Casa Nem foi para mim uma missão; um espaço sagrado, 
meio templo; mas também um embrião que habitei, que para falar sobre, foi 
inevitável romper.  

A Transcartografia Nem é uma parte da pesquisa de doutorado, que investiga a 
potência dos encontros com corpos trans, e que busca, através da criação de 
cartografias de corpos trans na história, ressaltar a importância de pensar o 
contexto do surgimento da “Casa Nem” como uma necessária heterotopia 
(FOUCAULT, 2009),  também relacionando esse espaço a um corpo utópico, tal 
como os corpos trans que o habitam, por meio da análise das características 
descritivas assinaladas por Foucault no texto Outros Espaços, Heterotopia, de 
1966. O termo utopia se liga à ideia de uma sociedade perfeita, um ideal 
fantasioso, não realizável, mas que Michel Foucault entre plurais e múltiplas 



significações, aponta como “corpo incompreensível, corpo penetrável e opaco, 
corpo aberto e fechado: corpo utópico” (FOUCAULT, 2013, p.10).  Foucault 
apontou a época atual como a época dos espaços de experiências, um momento 
em que o mundo se experimenta conectando pontos e enlaçando sua trama, 
estabelecendo um conjunto de relações que configura uma nova percepção de 
tempo e história, não linear; e a importância de, ao pensarmos o indivíduo em seu 
processo constitutivo, observar não apenas processos internos (autoconstituição), 
como externos (a relação entre o corpo e espaços). 

Cogitar a “Casa Nem” como um corpo utópico é, também, uma forma poética de 
denunciar o boicote à sua configuração enquanto espaço heterotópico 
permanente, sinalizando a inevitável projeção à morte desse espaço-corpo-
utópico, que até muito pouco tempo atrás, era considerado interdito: destino 
imposto a todo corpo que questiona e se recusa a seguir padrões normativos e 
sua contínua luta pelo direito de existir pessoal e socialmente. Reconhecendo a 
“Casa Nem” enquanto espaço-corpo-utópico e não meramente espaço 
heterotópico se deu perambulando pelos textos do filósofo, historiador das ideias, 
teórico social, crítico literário e filólogo francês Michel Foucault, cuja obra, entre 
outras coisas, investiga a problemática da constituição do sujeito através dos 
eixos: epistemológico, dos saberes e verdade; político, pensando as diferentes 
manifestações do poder; ético, propondo que a constituição do sujeito ético 
decorre da ausência de mecanismos disciplinares, como obra de si mesmo.  

Os corpos Trans retornam a visibilidade, e com o advento da internet; dessa vez, 
conseguindo se articular em rede, exercem seu direito de contar a história. É hora 
de ouvirmos Franz Fanon e Djamila Ribeiro, Kilomba, Carolina de Jesus, Cintia 
Guedes, Jota Mombaça, Michelle Matiuzzi, Jaqueline de Jesus, Indianare Alves 
Siqueira, Monique Prada, entre outros. A cartografia aparece como método em 
Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995), como um modo de acompanhar um 
processo, e não representar um objeto; cria seus próprios movimentos, seus 
próprios desvios; não deixando de ser um método de montagem, que gera um 
discurso. A cartografia organiza o processo, reorganizando as ideias, o 
pensamento do artista pesquisador. Cartografar é perceber as coisas através da 
experiência, do deixar vir e trazer isso à Arte de maneira poética. Para a Arte, a 
cartografia é a experimentação do pensamento ancorado no real, é a experiência 
entendida como um saber-fazer, isto é, um saber que emerge do fazer, com base 
na construção do conhecimento e da atenção que configura o campo perceptivo 
do processo em curso. 

A TranscartografiaNem é também inspirada nos conceitos de Pathosformel 
(tensões energéticas que animam a história) de Aby Warbour e da imagem do 
trapeiro de Walter Benjamin (GUERREIRO, 2012), tendo sido a montagem o 
método utilizado por ambos. Em Aby Warburg, a montagem é feita a partir de 
imagens e, em Benjamin, é feita a partir de citações. Apontando na montagem 
(imagem dialética) como potência de resgatar as histórias que não foram contada: 
a dos subjugados; pois normalmente são os corpos privilegiados (dentro de um 
recorte de família, estado, religião) que são retratados; uma vez que na 
concepção de história para Warburg, o passado nunca é um tempo concluído, 
pois está constantemente a emergir no presente sem que este o possa dominar. 



Os corpos trans questionam normas sociais, transgridem códigos impostos como 
naturais e comprovam que os gêneros são socialmente construídos, como aponta 
a filósofa Judith Butler (2010) que também investiga as vidas passíveis de 
eliminação e extermínio, denominadas de vidas precárias (BUTLER, 2011) 
repensando o ser enquanto sujeito captável nas esferas política, social e ética, 
onde a hierarquia de apreensão do outro (aceitação, inteligibilidade e 
reconhecimento), depende de um conjunto de normas expostas pela ordem social 
e política dominante, críticas que dialogam com o pensamento foucaultiano dos 
micropoderes e das tecnologias disciplinares (instituições religiosas, escolas, 
discursos ou dispositivos jurídicos).  

Outro importante e oportuno conceito é o de estética relacional de Nicolas 
Bourriaud, cuja nervura é o diálogo com o outro, nas potencialidades do cotidiano 
e do ordinário, não produzindo objetos, mas sim acontecimentos, por sua vez, 
cartografias invisíveis, mas, efetivas das interações existenciais, solidárias e 
resilientes. É nessas trocas, nessas relações que a estética relacional se funda e 
afirma a sua lógica. A arte atravessa, como irredutível instauração poética, esse 
mapa dinâmico de relações configurando visibilidades desses corpos em luta pela 
partilha e participação societal. 

O acontecimento estético registra, nesse contexto, a vida na sua banalidade 
quando viver é a inevitável desafiadora negociação constante com o outro. E será 
pesquisando, principalmente nessas áreas, que selecionarei representações de 
corpos Transvestigêneres – no sentido de corpos que por possuem um 
sentimento que se choca com as racionalizações e hierarquizações impostas 
sobre seu gênero corpóreo; e por conta disto, sua mera existência questiona a 
normatização de uma binaridade reducionista – para desenvolver uma cartografia 
das aparições desses corpos Trans; considerando a falsa naturalização de 
feminilidade e masculinidade como mais um dispositivo de controle e 
hierarquização de corpos.  

Pensando sobre a filosofia antiga, que também se utiliza de uma cosmologia para 

desenvolver sua ontologia, recorrendo aos mitos, à poesia e a epopeia; observo 

que o pensamento sobre o corpo e a alma resvala tanto na ideia dualista de 

continuidade e interrupção, presente nas teorias religiosas que acreditam em 

reencarnação, consubstancialização e ressurreição; quanto na hierarquização dos 

gêneros. Essas oposições hierarquizadas podem ser visualizadas a partir das 

caracterizações dos homens e das mulheres, por um lado, os homens são 

descritos por meio de noções privilegiadas como as de autocontrole, 

racionalidade e sophrosyne; por outro, as mulheres são descritas pela negação 

desses mesmos conceitos: descontrole, irracionalidade e desequilíbrio, conceitos 



subalternizados. A dicotomia é arquitetada de tal modo que às mulheres é 

atribuída à equivalência com o corpo e a natureza, e aos homens, a mente e a 

cultura. 

A proposta da criação de uma cartografia afetiva, com a produção de narrativas 
visuais de corpos historicizados que ousaram transitar entre os gêneros, 
juntamente com as múltiplas memórias das experiências vividas na Casa Nem, 
que associa (ideias e conceitos) como no Atlas Mnemonico de Aby Warbour, 
busca criar uma narrativa histórica através da coleção de fragmentos e resquícios 
de memórias alheias, enredadas às suas próprias percepções e experiências no 
espaço comum. Rede de relatos estético e poéticos que para além do registro de 
uma manifestação histórica, configura uma cartografia de transvestigenereidade. 
Da variedade de relações e revelações possíveis desses corpos trans nas 
sociedades, venho observando como se relacionam com famílias, amigos e 
colegas de trabalho ou moradia; especulando como se recriam e resistem no 
espaço da cidade; espreitando como se percebem e se retratam. Percebemos o 
surgimento da “Casa Nem” como uma das  urgentes respostas às transfobias 
sofridas por transvestigêneres no Brasil (e no mundo afora) e especificamente à 
agressão sofrida por uma das participantes do “Projeto Prepara Nem”, que 
ocorreu em uma festa pré-carnaval no ano de 2016, e desencadeou a ocupação 
política (BARBOSA, 2018) do espaço “Casa Nuvem”. Reconhecemos a tomada 
do espaço como ocupação política, pois o uso do prédio funcionava como uma 
co-working, cujo aluguel era dividido por cerca de 27 pessoas, passando a ser 
pago por Indianare Alves Siqueira, ativista trans pelos direitos de pessoas com 
HIV, Prostitutas e LGBTIs, encarando vários desafios operacionais para a 
legalização de seu uso exclusivo para as causas aqui abordadas. 

O projeto “Prepara Nem” consistia em um curso pré-vestibular para alunes trans, 
buscando uma nova forma de lecionar, na qual os afetos seriam parte 
fundamental do processo pedagógico. Os grupos de professores (de diferentes 
instituições cariocas) se reuniam (e ainda o fazem) para desenvolver e 
experimentar novos modos de ensinar e motivar as alunes. Considerando que a 
escola que ali era concebida era norteada pelas condições de radical exclusão 
das discentes. Com a intenção de produzir maior visibilidade para o projeto, o 
grupo se encontrava cada dia da semana em um espaço diferente da cidade do 
Rio de Janeiro: no Sindicato dos Jornalistas, na sede do Grupo Pela Vidda, no 
Sindicato dos Petroleiros, na Casa 24 e na Casa Nuvem, espaço de encontro 
artístico e cultural, localizado na Lapa, do qual Indianara era uma das 
associadas.  

Não tendo patrocinadores, apenas uma rede de afetos, composta por 
professores, artistas, produtores, DJs, psicólogos, etc., que doavam o que e 
quando podiam, durante os primeiros meses a CasaNem, entre controvérsias, 
disputas e tensões, conseguiu se manter, pagando quase sete mil reais mensais 
de aluguel por um antigo e mal conservado prédio já em condições precárias. 
Posteriormente, outros recursos foram alcançados por meio da realização de 
festas promovidas com a parceria de amigos, DJs e produtores. No processo de 
criação e desenvolvimento da “Casa Nem” vale destacar também a participação 



da artista Mariana Scarambone que se dedicou  à sua gestão, segundo o conceito 
de estética relacional de Nicolas Bourriaud (2009a), transformando a sua 
presença de fluxo/registro em objeto/história, utilizando então, como parte de sua 
pesquisa sobre a potências dos corpos Trans/Cuir, uma Cartografia Audiovisual 
de corpos relacionados ao espaço, com registros não apenas pessoais, mas 
registros/obras de arte/literatura sobre aquele espaço, de diferentes artistas e 
pesquisadores. De acordo com Bourriaud (2009, p. 151), a estética relacional é 
um “conjunto de práticas artísticas que tomam como ponto de partida teórico e 
prático o grupo das relações humanas e seu contexto social, em vez de um 
espaço autônomo e privativo”, não necessariamente obras de arte convencionais, 
imagem ou texto; mas que produz um acúmulo de memórias, de afetos e 
experiências, como o acúmulo de possibilidades. Portanto, material intangível, 
mas, efetivo para futuras realizações poético existenciais, políticas e sociais. 

Como afirma Jacques Rancière (2009, p. 58), “o real precisa ser ficcionado para 
ser pensado”, assim, as imagens realizadas pelos praticantes dos cotidianos 
(Certeau, 2012) da Casa Nem e captadas na pesquisa da qual resulta este artigo, 
registram a potência das festas que integraram e geraram afetos positivos sobre a 
causa trans. A ocupação de uma localidade central e histórica, o referido prédio 
fica no centro histórico do Rio, gerou a possibilidade de relações fundadas na 
presença. Rancière aponta que as interseções entre a comunicação, a estética e 
a política surgem no contato com o outro, no atrito surgido na tentativa de 
estabelecer ligações entre mundos litigados e na constante batalha pela à 
manutenção desses vínculos. Muitos projetos foram iniciados no espaço, cujos 
produtos fabricados nas oficinas eram vendidos durante as festas e eventos que 
aconteciam na casa. 

Pensando também a arte como uma indispensável ferramenta de 
expressão, que possibilita que as utopias da alma tragam a magia de volta ao 
mundo; uma arte não encomendada pela sociedade; um produto gerado pela 
autonomia da obra e do gênio artístico; a arte como forma de emancipação, que 
se utiliza do corpo como o locus para a realização da utopia. O corpo Trans como 
arte e vida misturadas, não legitimadas ou bem aceitas pelo sistema de arte, ou 
pela sociedade; mas também do corpo trans que se submete a legitimação 
acadêmica, que se pensa em termos filosóficos e escreve artigos para revistas 
especializadas, que força entrada nas galerias, que toca nas rádios e nas festas, 
que brota na academia e na vida cotidiana. capaz de revelar as facetas 
incômodas de relações de poder e controle societais impostos através das 
construções de gênero e sexualidade. 

O corpo trans se apresenta na cultura Indiana nos corpos das Hijas; corpos que 
podem ser de eunucos, intersexuais ou transgêneros, e fazem parte da cultura do 
sul da Ásia há milhares de anos. São corpos citados em textos sagrados hindus, 
como o Mahabharata e o Kama Sutra; que Kira Hall (2005) relembra como corpos 
muito anteriores a teoria Queer (Butler, 2010) , e que são amplamente conhecidos 
na Índia por desestabilizar as marcas heteronormativas sobre sexo, procriação e 
parentesco.  

Algumas importantes referências de corpo trans na cultura indiana, se encontram 
no Mahabharata, que ao desenvolver uma investigação moral centrada sobre a 
natureza do Dharma ou retidão, apresenta alternativas subversivas às normas 



sociais a ponto de subverter as convenções; dentre as mais fundamentais são 
aquelas que cercam as mulheres, feminilidade, gênero, subjetividade e 
sexualidade. Andrea Custodi (In: Gender and Narrative in the Mahabharata. 2007) 
reuniu conceito teóricos lacanianos e feministas,  no seu estudo sobre a ‘metade 
esquerda’ do Mahabharatha – nas tradições hindus (a metade esquerda é 
considerada o lado feminino do corpo, mas também é visto como poluído, às 
vezes desfavorável, subversivo e até mesmo adármico). Assim, a questão 
feminina e a questão Trans da epopeia nos trazem noções de abjeção e 
alteridade, e oferecem possibilidades férteis de pesquisa e reflexão na teoria 
feminista e Queer. 

Penso que a arte entra como uma ferramenta de dar forma ao Caos  nesse 
processo de interrogação dos padrões fabricados de masculinidade e 
feminilidade; pensando certas vivências como performáticas, observamos a arte 
invadindo a vida, possibilitando a criação de um novo ‘cosmo no caos’, criando 
espaços diferenciados ao que nos são impostos. Como ficar indiferente à poiesis 
da performance da transativista Indianare Siqueira, na Marcha das Vadias do ano 
de 2012, que parando o trânsito de Copacabana de peitos desnudos, transforma 
seu corpo em um instrumento de sua alma racional gerando abertura para 
revelação; fato que gerou um processo impassível de resolução, pois sendo ela 
considerada homem perante a lei, não incorreria em crime algum estando com os 
peitos desnudos, e sendo ela considerada mulher perante a lei, negaria o sexo 
biológico e ao mesmo tempo, em ambos casos expondo o tratamento 
diferenciado dado pela legislação à homens e mulheres. Fazendo-nos ver o que 
ninguém via; e ao mesmo tempo fazendo existir o que nunca esteve aí e que não 
existe senão em função do questionamento do direito à autoidentificação.  

Poderíamos afirmar que foi uma ação hexis poetikem(hábito, ou disposição 
adquirida, que é criadora), um ato apropriado e eficaz para gerar interrogações de 
sentido de novos modos possíveis de existência humana, de arrematar o quê a 
natureza não tem condições de elaborar até o fim? O direito a autodefinição seria 
uma fatalidade que cabe ao humano habitá-la? Essa performatividade de um 
novo modo identificatório de gênero gera rupturas que tornam o horizonte menos 
previsível e as dicotomias mais incômodas.  

A Casa Nem criou através de seus eventos, um espaço estético relacional que 
possibilitou o contato entre diferentes processos de autoconhecimento, assim 
como propiciou o desenvolvimento da capacidade de afetar e de ser afetado, de 
experimentar adentrar outros modos de viver, de coexistir enfrentando os desafios 
da alteridade. O advento da Casa, mais que uma locação comunitária de um 
espaço físico, implicou na realização de arquiteturas existenciais nas quais o 
individual e o coletivo se intercambiavam em ecologia própria e inédita. Tal 
poética do espaço (BACHELARD,1993) possibilitava, por sua vez, a oportunidade 
de pensar ações estéticas relacionais via encontros, atividades, eventos e festas, 
panorama que equilibrava as marcas dos regimes diurnos e noturnos, como 
afirmaria Durand.  

A teoria Queer, para Judith Butler, coloca em sua base a questão da 
performatividade de gênero, observando a subjetividade como o resultado de 
ações reiteradas, e o gênero como um produto da estilização repetida do corpo, 
resultado de um conjunto de atos repetidos no interior de estruturas rigidamente 



controladas, que aos poucos consolidam-se produzindo uma aparência de 
substância, essas teorias denunciam a naturalização dos atributos de 
masculinidade e feminilidade, e de comportamentos que lhes seriam 
correspondentes. Esses sujeitos - o masculino e o feminino - são produzidos 
como efeito de diferentes formas de condicionamentos, sendo, portanto, 
importante e político pensarmos esses sujeitos como atores políticos centrais, 
dentro da lógica capitalista contemporânea, cuja principal estratégia de expansão 
é a captura dos processos de subjetivação. 

Os jogos de identidades com os quais nos engajamos cotidianamente trazem à 
tona construções identitárias múltiplas e moventes. Essa maleabilidade identitária 
ilustra como as fronteiras entre as identidades são porosas, abertas para 
mudanças e transformações (locais e temporárias).  A heterogeneidade da vida 
contemporânea pode nos impor questionamentos sobre quem somos e sobre 
quem podemos ser. O modelo teórico-analítico da teoria da performatividade 
(BUTLER, ano) e o conceito de transmasculinidade nos fornecem um aparato 
para investigarmos as flutuações identitárias efetuadas cotidianamente por 
indivíduos ao se tornarem seres sociais. 

 

Considerações Sobre Transcartografia Nem 

 

O surgimento e a atuação político social da “Casa Nem” inspirou o surgimento de 
outras várias casas de acolhimento e capacitação para LGBTIs pelo Brasil afora e 
tem a tornado conhecida internacionalmente através várias reportagens e 
documentários. A aposta no desenvolvimento de uma cartografia de corpos que 
ousam questionar/transgredir as imposições normativas binárias de gênero e se 
predispondo, portanto, a transitar entre as estruturas ‘homem’ e mulher’ que nos 
são dadas politicamente como naturais, se dá pensando na potência política dos 
registros visuais e, sobretudo, interessados nas potências corpóreas, e afetos 
produzidos no mesmo. 

A Casa Nem, um corpo-espaço habitado por diferentes sujeitos, que com ele se 
relacionam/vinculam, é um espaço real de vivência, quase totalmente 
heterotópico, Foucault destaca que a principal problemática da questão do lugar, 
em termos de demografia, mais do que saber se haverá espaço para todos, é 
controlar “como funcionam as relações de vizinhança, que tipo de 
armazenamento, de circulação, de identificação e de classificação de elementos 
humanos para obtenção de um dado fim”.  

Apesar das diferentes sociedades, através de processos civilizatórios, 
comandarem os modos de construção e administração de lugares reais, elas não 
conseguem evitar a criação desses espaços diferentes, desses outros lugares 
que funcionam como uma espécie de contestação, simultaneamente, mítica e real 
do espaço em que vivemos. Diferentemente das utopias, em que se configuram 
como espaços não existentes, em que investimos nossas expectativas individuais 
e coletivas, as heterotopias surgem como uma produção desenvolvida a partir de 
pontos de fugas e são um reflexo de um momento de vislumbre que surge na 
sociedade, em um dado momento, positivo ou negativo, se oferecendo a nós sob 
a forma de contra posicionamentos (FOUCAULT, 2009, p. 415). 



A possibilidade de convívio em ambiente coletivo permite à comunidade trans 
aprofundar seus conhecimentos e redes de afetos e unirem-se de forma simbólica 
e afetiva umas às outras. Por ser um espaço de trocas e compartilhamento de 
conteúdos simbólico-afetivos, permite aos sujeitos se sentirem pertencentes aos 
universos particulares daqueles espaços e se apropriarem de experiências e 
conteúdos pertinentes à realidade da comunidade transvestigênera.  

A Casa Nem criou através de seus eventos, um espaço estético relacional que 
possibilitou o contato entre diferentes processos de autoconhecimento, assim 
como propiciou o desenvolvimento da capacidade de afetar e de ser afetado, de 
experimentar adentrar outros modos de viver, de coexistir enfrentando os desafios 
da alteridade. O advento da Casa, mais que uma locação comunitária de um 
espaço físico, implicou na realização de arquiteturas existenciais nas quais o 
individual e o coletivo se intercambiavam em ecologia própria e inédita. Tal 
poética do espaço (BACHELARD, 1993) possibilitava, por sua vez,  a 
oportunidade de pensar ações estéticas relacionais via encontros, atividades, 
eventos e festas, panorama que equilibrava as marcas dos regimes diurnos e 
noturnos, como afirmaria Durand.  

Tais afirmações não poderiam ser compreendidas, meramente, pela estética que 
ocorre no registro do cotidiano e que, somente, se transforma em obra após sua 
conversão no circuito arte-registro-arquivo, mas por meio da relação entre trans-
corpos-utópicos e pessoas das mais variadas profissões, ocupações e posições 
sócio-política-culturais. Encontros promovidos, ocorridos e possibilitados nos 
acontecimentos e experiências vividas na Casa. Encontros de corpos que ousam 
ser diferentes na agudeza de um panorama social no qual muitos indivíduos se 
exploram uns aos outros, embriagados pela ilusão da realização individual, ao 
mesmo tempo que são dominados pelo pavor do outro, do diferente, do monstro 
que precisa ser apontado sob o risco de evidenciar a monstruosidade dos bem 
sucedidos. Vivendo no deserto ou no inferno do igual, onde a hipervisibilidade, a 
super-exibição pública, o ser observado/visto se tornou um aspecto central dos 
modos de ser no mundo.  

Diante da desafiadora diferença que nos constitui, une e afasta, é inevitável 
refletir sobre os ditames que conduzem a memória urbana, individual e coletiva, e 
como tal dimensão das redes de subjetividade é construída/destruída na 
experiência de um grupo caracterizado pela vulnerabilidade social e econômica 
de seus integrantes alijados violentamente das condições propiciadoras da vida 
digna, como a escolaridade, o trabalho, o afeto familiar, o respeito e a proteção 
social. A produção das narrativas visuais realizadas, que provocaram nossas 
reflexões neste trabalho, se orientam pelo conceito benjaminiano de imagem que 
pensa o sujeito, a experiência e a rememoração da cidade num contexto de 
desenraizamento e vulnerabilidade econômica e social: a narrativa do trapeiro, a 
da porosidade e a do rastro. 

Desse modo, observamos a necessidade e tentativa de criar espaços de relação 
humana, plenos de alteridade, em favor da agregação social, pela disposição de 
dividir os bens, pela cuidado com o bem comum. Redes de solidariedades em 
que, procurando vencer as desigualdades sem abandonar sua luta pelo direito de 
se autoconstituir, se busca, de forma intensiva, o reconhecimento e a inserção 
nas cidades. Aludimos aos grupos que continuam lutando pela garantia de 



salvaguardar seu território para consolidar suas histórias de luta, resistência, 
autonomia e acesso aos serviços públicos, infraestrutura e emprego. 
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