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Esses livro contêm erros; 
Eros ortográficos; 
Erro de concordâncias; 
 
 
 
‘me fazia ser lida.  
agora sei me ler’ 
 
 
‘ser lida no mundo  
binário e cis,  
é escrever errado’ 
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artista 

 
a Andrógina 
 
Meu trabalho explora a relação entre o 
reconhecimento da topografia e a 
leitura do corpo queer. Com 
influências tão diversas quanto Robert 
Smithson a Judith Butler, novas 
camadas são moldadas a partir de 
relacionamentos implícitos e sexistas. 
  
Desde que comecei a desenhar, fui 
atraída pelo meu encontro como 
representação e assim encontrei a 
figura sintética da  
 

Andrógina, o início da minha 
pesquisa. Fui levado a compreender 
melhor como as construções sociais 
afetam nossos corpos e identidades a 
partir de então. 
  
À medida que as formas são 
redescobertas por meio de práticas 
sociais pessoais e coletivas, elas 
constroem paisagens que nos 
permitem perceber que há mais para 
descobrir, mesmo na linha que parece 
dividir, mas em si mesma, traz um 
espaço entre. 
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A andrógina é uma artista que 
explora a relação entre o 
reconhecimento da topografia e a 
leitura do corpo queer. Com 
influências tão diversas quanto Robert 
Smithson e Judith Butler, novas 
camadas são moldadas a partir de 
relacionamentos implícitos e sexistas 
que constroem paisagens que nos 
permitem perceber que há mais para 
descobrir, mesmo na linha que não 
divide, mas em si mesma, traz um 
espaço entre. 
 
the Androgynous 
  
My work explores the relationship 
between the recognition of 
topography and the queer body 
reading. With influences as diverse as 

Robert Smithson and Judith Butler, 
new layers are shaped from implicit 
and sexist relationships. 
Since I started drawing, I was 
attracted to the Knowledge of finding 
myself as a representation and thus I 
found the synthetic figure of the 
androgynous, the beginning of my 
research. I have been led to better 
understand how social constructions 
affect our bodies and identities from 
then on. 
As the momentary forms are 
rediscovered through personal and 
collective social practices, they 
consume landscapes that allow us to 
realize that there is more to discover, 
even in the line that I did not divide 
but in itself, brings a space between. 
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plata 
forma 

 
Plataforma de Pesquisa e Arte a 
Andrógina 
  
A intenção com a Plataforma de 
Pesquisa e Arte a Andrógina (2016) é 
gerar autonomia de fala e ação, em que 
x artista não é apenas uma voz, mas a 
análise crítica sobre aspectos culturais 
e sociais em torno de gênero e 
sexualidade por meio do conhecimento 
sobre a historicidade de assuntos como 
sexo, gênero, sexualidade, identidade e 
tudo que orbita em torno da construção 
social de um corpo, a fim de criar uma 
produção artística com compromisso e 
legitimidade. 
 

Existe uma grande política estrutural 
que acaba engendrando nossos corpos 
e nossas possibilidades de existência, e 
que muitas vezes acabam não sendo 
legitimados, ou por uma negligência 
das instituições e/ou por uma 
indiferença em relação a vivências fora 
do espectro binário. A Andrógina tem 
como compromisso estudar essa 
condição social, que a partir da 
pesquisa e produção artística, acessa 
lugares e tais problemáticas com mais 
dignidade, para interceptar ou 
‘hackear’ tais espaços a partir da 
identidade dissidente e pelas atuações 
artística e social, que têm como suporte 
a pesquisa arqueológica e subversiva 
das propriedades da carne e do Estado. 
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	E	N	S	A	I	O	S			A	N	D	R	Ó	G	I	N	O	S			
	a	A	N	D	R	Ó	G	I	N	A			2	0	2	0	 
 
 
 

1. No começo, éramos um: 

Somos biologicamente e 
morfologicamente dependentes de 
outros seres humanos, para que a nossa 
existência seja assegurada e a 
singularidade talvez tenha sido o 
começo de tudo, como nos mitos sobre 
andróginos e hermafroditas (por isso a 
ideia da androginia é recorrente como 
representação do início do mundo e 
como a teoria das civilizações antes de 
qualquer outra, como se a androginia 
significasse a metafísica da carne e 
metalinguística de um corpo único que 
antecede o que parece incompleto. 

Androginia não é um estado 
de graça, nem um estilo de vida como 
os editoriais passageiros de moda, é 
uma condição humana inerente e que 
reside entre as fronteiras do que 
conhecemos atualmente como gênero, 
que é dada como uma atribuição, que 
pode “Assim, o gênero representa não 
um indivíduo e sim uma relação, uma 
relação social, entre outras palavras 
representam um indivíduo por meio de 
uma classe” (LAURETIS,1994, pg. 
211) que veicula pelo sexo, uma 
configuração da humanidade traduzida 
no que imprime na carne, a partir das 
as diferenças e semelhanças. Como a 
exemplo da obra “Inventando o Sexo” 
de Thomas Laqueur (2001), 
especificamente para se entender, em 
que época as estruturas jurídicas 

podiam definir o corpo, justamente por 
características contrárias e binárias, e a 
atenção não era exatamente o ‘órgão’, 
mas como aquele corpo se ajustava no 
contexto social, com atenção a 
políticas misóginas, como “ 
(...)magistrados eram menos 
preocupados com a realidade corpórea 
- que hoje nós chamaríamos de sexo - 
que com a manutenção declara as 
fronteiras sociais, a manutenção de 
categorias de gênero”. (IDEM, 2001, 
pg. 171) 

Ainda tratando dessa obra, há 
uma passagem que exemplifica muito 
a condição jurídica sobre a validação 
do sexo, a partir das estruturas 
binárias: 

“O sexo era estabelecido 
com uma consequência da 
capacidade formativa, mais uma vez 
e, ser masculino era ser pai ver o que 
significava ser autor de uma 
vida.com Quanto mais a criatura 
aproximava-se da "criatividade" e, 
mais masculina era ponto por outro 
lado firula Colombo falava de sua 
dificuldade em diagnosticar o sexo de 
uma mulher que ele examinar a 
porque ela "não era nem 
corretamente ativa nem passiva fecha 
às ponto a razão da certeza foi 
apresentada como orgânica: "seu 
pênis era do comprimento e da 
largura de um dedo mínimo e 
abertura de sua vulva mal dava para 
passar a pontinha do dedo mínimo" 
se Colombo eu estivesse no tribunal, 
aplica aí os critérios médicos 
amplamente aceitos para pedir que 
órgão ele é determinar o sexo. Mas 
ele não fez isso virou ela não disse 
que órgão era real. A pessoa foi 
considerada a mulher porque era 
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social e juridicamente mulher, mas 
não podia desempenhar 
"corretamente" nem o papel passivo 
nenhum ativo, eu queria constituir 
uma séria violação as leis suntuárias 
os sexuais dois. Uma mulher que 
fingia ser homem, uma mulher que se 
vestia acima de sua condição. “ 
(IBIDEM, 2001, pg. 171) 

  

Quantos aos andróginos, que 
se dão por figuras de ambiguidades 
sexuais, e por muito tempo foi 
relacionada a figura do ‘hermafrodita’, 
paródia da perpetuação sobre si, em 
que muitas mitologias se referirem 
praticamente a origem do mundo, 
encontradas “(...) na literatura 
alquímica, na lírica amorosa, nas 
reflexões sobre a organização social 
ideal e, por fim, com sentido místico, 
na cabala (na figura de Adam 
Kadmon) e no cristianismo (na figura 
do Cristo de dupla natureza) “ 
(RIBEIRO, 2006. pg 267), mas que  a 
Europa e direcionou como propaganda 
política-religiosa, por volta do séc. 
XVI ligada principalmente sobre o 
pecado da luxúria, como cita  COSTA 
(2016) em seu artigo “O lugar das 
imagens na percepção e entendimento 
do corpo monstruoso”: 

“A interpretação do 
nascimento de seres monstruosos como 
prodígios foi especialmente relevante 
no século XVI, no contexto da reforma 
e contrarreforma religiosas.  Neste âm
bito,  o Monstro  de  Ravena  foi 
utilizado como uma poderosa arma no 
processo da Reforma Protestante, 
tendo  sido  um  dos  sucessos  mais  di
vulgados  na  época. Supostamente 
nascido  em  Itália  em  1512  por  oca

sião  da  batalha  com  o  mesmo  nome 
entre o Rei Luís XII e o Papa, o monstro 
foi visualmente apresentado em 
folhetos e livros sobre monstros e 
prodígios da época como um compósito 
no qual cada um dos elementos indica 
um pecado particular: o corno na 
cabeça o orgulho, os braços em forma 
de asas de morcego a incapacidade de 
realização, os órgãos genitais 
hermafroditas, a sodomia e a 
imoralidade sexual, o olho na única 
perna o amor às coisas materiais e as 
garras do pé a ganância, indicando a 
cruz no peito a causa divina subjacente 
à ocorrência” ( COSTA, 2016, pg.17)  

 

1-2. Uma estrutura, para dois: 

A sociedade, em sua estrutura 
sexista (machista) e binária, produziu 
um discurso com o propósito de 
manter a produção e reprodução, a 
separação entre produção e reprodução 
é causada, basicamente pela 
privatização de terras e a dominação de 
relações monetárias, que trouxeram 
dificuldades maiores aos homens, e 
como consequência, as mulheres 
“(...)acabaram sendo forçados a 
condição de pobreza crônica, a 
dependência econômica e a 
invisibilidade como trabalhadoras” 
(FEDERICI, 2017, pg. 146). Tais 
políticas, lembrando que sempre 
pautadas em uma agenda misógina e 
sexista, como apresenta Silvia 
Federici em  sua “Calibã e a Bruxa” 
(2017) reforçando, na consciência 
social, que somos seres 
morfologicamente para 
sermos  ‘reproduzentes’, incompletos, 
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pois a concepção ( e uma das maiores 
preocupações do Estado e da Igreja , 
em um cenário de muita miséria e 
guerras, em que a expectativa de vida 
sempre foi baixa (Idem, 2017), se dá 
por dois corpos (macho e fêmea), que 
vão sendo compulsivamente estudados 
pela medicina e interpretados pela 
literatura com principal preocupação 
de ‘como conceber?’ e as ‘anomalias’ 
em torno da infertilidade (LAQUEUR, 
2001, pg.125). 

O que vale nesse caso é 
perceber que o discurso dentre os 
dispositivos sociais, tinha (e tem) 
como prioridade chegar a uma 
conclusão dentro do discurso 
heterossexual binário, vinculado a 
essas instituições (como a médica e 
jurídica), o que  exime ou negligência 
corpos dissidentes, como  o andrógino, 
intersexual, travesti, não binário, 
gênero-fluído entre outras 
determinações dentro da lei ou 
qualquer órgão social, que como 
consequência, não contempla uma 
representação permanente, mas um 
estado temporário, dentro do espectro 
da sexualidade e identidade fora do 
sexo e do gênero de uma sociedade 
binária ,pois não se trata de metáforas, 
nem seres bestiais ou pragas divinas, e 
sim ‘produto’, e essa conclusão 
atravessa principalmente as teorias 
feministas, em que reconhecem em 
si,  o sexo como uma categoria (nome 
de seu texto) e a imposição de uma 
sociedade heterocentrada e “rígida” 
para perpetuar um estado de sociedade 
heterossexual, como modo de 
exploração econômica, em que a 

escritora pontua, e aqui acrescento que 
talvez com a ajuda de seu recorte 
feminista lésbico e pós-estruturalista:  

“E,essencialmente, através da 
reprodução, esse trabalho, essa 
produção feita por mulheres, que 
todo o trabalho feminino é 
apropriado pelos homens. 
Poderíamos incluir aqui a 
apropriação do trabalho que é 
"naturalmente" associado a 
reprodução, a criação de crianças e 
a tarefas domésticas” (WITTIG, 
1982 pg 17) 

 

E como se o que supunha, há 
uma naturalização de corpos 
normativos, que obviamente se 
rebelam por uma estrutura 
extremamente sexista, então o que se 
aguarda de corpos que mantém 
uma  ‘neutralidade’ ou ‘ambiguidade’ 
e pela lei, sequer caracteriza-se como 
identidade, (pois tal instituição atende 
com prioridade a  homens e depois 
mulheres, visto toda a política e 
estrutura de linguagem em torno de 
nossa própria existência social, como 
cita pensadoras como Irigaray (1985) 
ou Beauvoir (1949), e que depois com 
o feminismo pós estruturalista com 
pensadoras como Butler  e Wittig, com 
recorte lésbico, e mais atualmente com 
um recorte interseccional negro pela 
filósofa negra brasileira Djamila 
Ribeiro (2017) em que retoma a 
também  feminista e escritora negra 
Lélia Gonzalez, em que oferece um 
ponto de vista especialmente sobre 
esse ser universal, que é branco e 
homem (macho), justamente pela 
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hierarquização dos saberes, serem 
“produto da classificação racial da 
população” sendo “modelo 
valorizado e Universal da ciência é 
branco”, e mais uma vez, tudo o que 
foge dessa norma se torna inviável 
para a própria subsistência social, 
epistêmica, ou de qualquer valor que 
seja. 

 

1-3. Um olhar 
‘desengrandrado’:  

Se analisarmos com mais 
atenção a outras culturas, deslocando-
se o ‘engendramento ocidental’, há 
uma cosmovisão muito diferente da 
que estamos acostumados, em que a 
figura do que seria o Intersexual e do 
Andrógino, na verdade se trata de 
identidades dentro do corpo social, e 
não a antecedência da binaridade, 
ambientados de vários modos pelo 
mundo, como em um dos exemplos a 
‘muxe’, citada aqui em uma entrevista 
pela Revista VICE em 2016: 

Mas elas não são mulheres. 
Colocando de maneira simplificada, elas 
são pessoas que nasceram homens e se 
vestem de mulher – mas não se 
consideram crossdressers nem 
transgênero. Em vez disso, elas são 
tratadas como "terceiro gênero", e não se 
identificam como homem ou mulher. 
Fonte<:https://www.vice.com/pt_br/article/7
8za3a/cozinhando-com-as-muxes-
mexico>.  Acesso em: 17 de agosto de 2020)  

 

O interessante nessas 
relações, é como de algum modo vai se 
interpretando algo, que a história 
tentou negligenciar e acaba pela 
investigação trazendo luz a uma lógica 
aparentemente muito distante uma das 
outras, que foram polarizadas por 
âmbitos muito marcados 
justamente  pela narrativa  histórica 
colonizadora e capitalista, contra a 
natureza e tudo aquilo que se é 
contrário ao civilidade eurocentrada, 
eugenista e binária,  como“ o 
andrógino e os índios brasileiros - os 
selvagens canibais tupiniquins, que 
Villegagnon conheceu - são ambos 
seres completos e virtuosos que 
relativizam a civilidade de europeus 
belicosos, sanguinários e ambiciosos“ 
(RIBEIRO, 2006.pg 226) ou os ‘dois- 
espíritos’ : 

Antes da colonização 
europeia, sociedades indígenas norte-
americanas como os Navajo, os 
Cheyenne, os Cherokee, os Lakota, os 
Ojibwa e os Zuni utilizavam 
expressões que podemos traduzir 
como “gente de dois espíritos” para 
nomear pessoas que apresentavam 
características tanto “masculinas” 
quanto “femininas”.      (Fonte: 
<https://sociolocus2.wordpress.com/
2017/10/22/dois-espiritos-genero-
em-algumas-sociedades-indigenas-
americanas/>Acesso em: 17 de agosto 
de 2020) 
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Figura 2: “We’Wha (1849-1896), líder da 

sociedade Zuni. Seus dotes intelectuais e diplomáticos, 
atribuídos ao fato de ele ser um varão com espírito 
feminino e masculino, fizeram com que seu povo o 

escolhesse embaixador indígena dos Zuni em 
Washington, capital dos Estados Unidos.” (Fonte: Idem) 

Ou seja, um ser 
SOCIAL  (com ênfase nesse termo, 
justamente pela sociedade e cultura 
deste lugar, compreenderem e 
socializarem essa identidade como um 
corpo legítimo e social, “Por causa 
dessa compreensão, as muxes 
geralmente não encaram o mesmo 
nível de discriminação que gays e 
mulheres trans” (REVISTA VICE, 
2016) , a ponto de incluir em sua 
festividades, vide entrevista) que 
condensa características 
do  ‘masculino’ e ‘feminino’ em seus 
diversos arquétipos, não só impressos 
na ‘biologia’, como também seu auto 
reconhecimento como tal, 
apresentando-nos que a proposição do 
espectro de gênero  alcança 
uma  existência legítima, é um 
instrumento que alimenta as interações 
sociais além do ‘corpo-reprodução’ 
num discurso heterossexual. 

 

 
Figura 1: Foto de uma Muxe. Fonte: 

https://www.vice.com/pt_br/article/78za3a/cozinhando-
com-as-muxes-mexico>.Acesso em: 17 de agosto de 

2020 

 

O que há de compreender é 
que, não somente a libertação dessa 
condição binária, mas sexista e 
misógina, atende a uma ‘lógica’, que 
deve ser adaptada, para atender novas 
demandas e corpos que também 
contemplam a existência em 
sociedade, e que devem ser 
compreendidos como tal, ampliando 
os modelos sociais, ou mais 
especificamente o reconhecimento de 
gênero como um espectro de 
identidades, muitas veze reconhecidas 
por ser um ‘terceiro sexo’. A exemplo 
do artigo de Carlas Rodrigues 
“Performance, gênero, linguagem e 
alteridade: J. Butler leitora de J. 
Derrida” (2012), em que faz uma 
relação com Butler (incluindo o 
pensamento de desconstrução de 
Derrida) e a diferença entre a 
desconstrução e destruição:  

“(...)Butler desconstrói o par binário 
sexo/gênero, mas não para destruí-lo – o 
que levaria à compreensão de que, se a 
dualidade sexo/gênero foi fundamental 
para o movimento do feminismo, sua 
destruição levaria ao seu abandono. 
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E que completa com uma 
fala de Maria Luísa Femenías (2003): 

“ (...) Ao contrário, me 
parece que ela toma como ponto de 
partida (anclaje) para desenvolver sua 
própria teoria e assim fundamentar 
uma concepção performativa de 
“agência” e, em um sentido amplo, de 
“política” (Femenías, 2003:20) 

A reprodução humana pode 
passar pelo sexo, mas não termina 
nele, a identidade é um jogo que atende 
os propósitos de um corpo social , 
entendendo este, assim como a própria 
identidade, como um processo 
constante, que vai se formando pelo 
tempo, muitas vezes pelo inconsciente 
e se apoiando em algo imaginado sobre 
o que viria ser sua unidade (HALL, 
2006), ou como Ribeiro (2006) cita 
sobre Butler em que volta justamente 
ao gênero como algo ‘fantasiado’, 
impressa na superfície dos corpos, não 
os tornando falsos ou verdadeiros, mas 
produzidos a partir do que conhecemos 
como um discurso ‘primário e estável’ 
(Butler, 2003) ou “Pelo modo como 
poder articula essas identidades 
vírgulas são resultantes de uma 
estrutura de opressão que privilegia 
certos grupos em detrimento de 
outros” (RIBEIRO, 2017) e com 
atenção especial em entender como 
essas estruturas são completamente 
marcadas por conceitos forjados a uma 
universalidade que se atribui aquilo 
que foi determinado por uma 
sociedade colonial e sexista. (Idem, 
2017) 
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A pesquisa da ‘Cartografx dx 
Corpx’ e ‘Topografx dx Corpx’, se 
direciona para o cruzamento de 
processos em função do 
reconhecimento desses corpxs com 
‘x’(que possui todas ou nenhuma 
definição), em que recorro a 
linguagens de mapeamento de espaço, 
ferramentas de representação, 
exercício de contato e sensibilização 
com lugares desconhecidos, ou se 
conhecidos, registrados e acessíveis 
aos próximos que irão adentrar tal 
espaço e até descobrir mais 
profundamente sobre elu. 

 A partir desse movimento, 
em que corpx são mapeados e o 
reconhecimento se legitima como um 
circuito fora da lei e da binaridade 
heterocentradas, pode-se chegar a um 
‘Estadx de Legitimação’, lugar esse 
entre instrumentos sociais, possibilita 
análise de outras perspectivas e 
possibilidades desses corpxs, para que 
façam parte do sistema social de modo 
efetivo, prático e com dignidade. 

A ideia da presença de outras 
identidades, afetam a realidade a qual 
estamos inseridxs. E por falar sobre 
isso? Porque estudando sobre corpxs 
negligenciados pelo ‘CIStema’ 
(macho, hétero, cis e masculinizado) 
sabem que nós existimos, mas somos 
negligenciados, apagados, prova de 
que algum modo nossa existência já se 
valeu. 

Como exemplo a Medicina, já 
se sabiam sobre os intersexuais, há 
muito tempo, conhecido, 
erroneamente, como hermafroditas, 
mas para as urgências da época a 
atenção que davam era veicular como 
uma monstruosidade, éramos vistos 
mesmo antes da própria anatomia, 
pelas mitologias, como deuses, criação 
do mundo, conotações de perfeição e 
equilíbrio humano, e também 
propaganda política-religiosa de 
castigos divino. 

O discurso médico procurou 
criar a partir de sua própria dialética a 
busca pelo ‘corpo médio’, que 
respondesse a todos os males de um 
corpo, e mesmo compreendendo as 
urgências para formar esse modelo, as 
novas tecnologias médicas já nos 
permite outras demandas para serem 
atendidas também. 

 Um recorte específico em 
minha pesquisa que foi dito 
anteriormente, sobre como o corpo que 
é diferente do macho ou fêmea é tido 
como um castigo divino, que pode ser 
até difícil de se comparar há algo com 
relação ao Estado, mas retomando um 
governo com forte influência religiosa 
cristã da época, é possível criar uma 
compreensão indiscutível, no caso do 
corpo e ‘hermafrodita’ da época (que 
seria um intersexual com 
características andróginas), sendo este 
não só um reflexo de uma doença da 
sociedade, mas representa o que torna 
a sociedade doente, ou seja,  aquilo que 
corrompe a sociedade e desvia o 
propósito do corpo social, (com função 
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prioritária de regulamentar, de todas as 
formas a procriação) , algo possível de 
perceber não só em épocas remotas, e 
com o tempo vem se sofisticando, em 
torno de um anacrônico binarismo e 
heterocentrismo. 

Pesquisar esses aspectos, 
permitem entender por que o corpx que 
não atende os padrões convencionais, 
são como uma doença, pois materializa 
aquilo que corrompe o princípio da 
sociedade ou discurso social atuante, 
faz com que tais corpxs sejam 
desvalorizados, justamente pela falta 
de ‘função’, e isso retira ou 
suerficializa as relações sociais 
conosco, pois dentro dessa lógica 
social problemática: “se não é algo que 
ajuda a sociedade a procriar, crescer e 
evoluir,  para que existir ou ser 
legitimado?”. 

Mesmo corpxs discordantes a 
essas parâmetros hetero-reprodutivos, 
nascem no seio, e atravessam tais 
culturas, afetadas por elas, talvez não 
seguindo as normas binárias impressas 
em nossa carne, mas que de algum 
modo somos contemplades. 

 Interações sociais, incluem 
família e sua conceituação no corpo 
social, pois rege uma instituição com o 
intuito de preservar pessoas e 
propriedades dentro de alianças, 
matrimoniais e consanguíneas. 
Atualmente parecem encontrar-se em 
outras soluções, em áreas do 
‘regulamentação do parentesco’, a 
grande exemplo, a adoção, e como essa 
formação familiar reconfigura muitos 
conceitos,ou outras articulações para 

amparar tais problemáticas pela 
própria lei como uso de certificados, 
testamentos, contratos entre outras 
ferramentas documentais, mas há uma 
prioridade sobre a substância 
hereditária do sangue, que permanece 
fator prioritário em nossos discursos, 
mesmo com atenção em outros 
modelos sociais familiares, há uma na 
hierarquia inegável do poder de 
decisão e de constituição nuclear que 
rege essas leis, validados pela 
medicina e outras instituições, que 
corresponde a lógica construção 
machista e capitalista. 

Uma outra instituição que 
ganha tal peso nessas dinâmicas 
sociais , é o matrimônio, que com 
origem político-religioso insiste em 
deslegitimar o que conhecemos como 
homossexualidade e cria a compulsão 
para a reprodução da família 
(heterossexual, consanguínea), pois 
nesse acordo, se configura 
praticamente um processo de osmose 
da fêmea sobre a autoridade do macho, 
corpo único com dupla vivência 
registrada, e mesmo que as revoluções 
feministas tenham 
indubitavelmente  conquistas cada vez 
maiores, isso não muda nesse âmbito e 
prova disso se imprime em casais 
homossexuais e os direitos que não 
estão inclusos no casamento, já que 
como dito, sobre forte influência 
religiosa, não atende ainda as questões 
LGBTQIA+.  

O processo histórico, 
conseguiu criar ‘rupturas’ nas esferas 
políticas e sociais, e com o Estado, leis 
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que reparam, mas como estamos sob 
uma redoma de caráter binário, 
aparentemente ainda invisível a 
práticas efetivas fora dela, não atende 
‘funções’ sociais a fora da anatomia 
reprodutiva heterossexual, (que ao 
mesmo tempo, parece esquecer de 
casos ‘heterossexuais reprodutivos 
disfuncionais socialmente”, ou seja, há 
sempre a exceção a regra). 

A ‘competência cidadã’ 
existe em todos os corpos constituídos 
pela sociedade, e todo corpo que 
provém dela, mesmo marginalizado e 
perante a lei, precisamos revisitar para 
tornar válido a legitimação de tais 
cidadãnes, pois tal ação não fere tais 
leis, mas conscientiza quanto a 
necessidade de ampliação desses 
modelos sociais, também confirmado 
por vivências articuladas aos veículos 
sociais, como mídia e entretenimento e 
pautas políticas. 

Infelizmente existem 
camadas, que não foram descoladas de 
alguns conceitos que nós temos ainda 
aplicadas perante a lei, como a 
distinção entre gênero e sexo (e que 
sinceramente devido às consequências 
dessa estrutura misógina e sexista não 
devem ser ignoradas, como a exemplo 
de casos de pensão alimentícia ou 
divisão de bens, pois ainda atende a um 
modelo entre ‘homem x mulher’ e 
‘espaço público x privado’, por 
exemplo) tudo que a regulamenta, se 
direciona a corpos que não vão nem ser 
macho ou fêmea, mas que são 
próximos do macho ou próximo da 
fêmea, pois além de serem mais fáceis 

de ‘sexualizar’ ou engendrar nos 
discursos já postulados, em algum 
nível de raciocínio binário 
heteronormativo,  como a questão 
trans (que já possui mecanismos de 
‘passabilidade’ como: nome social, 
hormônios e cirurgias plásticas, ou 
seja, tecnologias que versam esse 
corpo próximo à lei). 

Claro que a questão trans, se 
subverte e se amplia, não é mais só a 
questão da transexualidade, ou seja, 
um corpo oposto a sua mente no 
sistema binário, mas o que não 
reconhece como corpo dentro desta 
construção ‘ontológica’ entre dois 
sexos (apesar de recorrermos 
insistentemente a esses signos, pois 
são os únicos que temos e vamos ter 
até o desprendimento de nossos corpos 
a esses deveres sociais reprodutivos ), 
contudo a condição trans ainda reside 
ou tende a se articular em uma cultura 
binária, prova disso que há muitos 
casos de isso ser absorvido e não da 
forma ‘correta’ pelos dispositivos de 
heterossexualização e machista (como 
exemplo a reação de feministas 
radicais dentro de pautas trans, num 
recorte em que se refere a um reforço 
de estereótipo de gênero e o quanto 
isso parece regredir em alguns 
momentos os conceitos de ‘luta’ e do 
sujeito feminino). 

Por isso, dentro da 
necessidade de trazer a luz esse corpo 
dissidente, seja  mais práticos nos 
apoiarmos em corpos travestis ou os 
corpos andróginos, até corpos 
intersexuais, que trazem em sua 
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própria carne e anatomia, uma 
‘confusão social’ nesse processo de 
binarização de corpos (o que pode nos 
auxiliar a enxergar o sexo e gênero 
como um espectro, e não somente dois 
polos, em que a construção de ‘um ‘ se 
dá a partir do ‘outro’, como um grande 
jogo de alteridades,, ou seja há casos 
em que se dá pelos dois e ao mesmo 
tempo resulta em nenhum, como o 
casos das tribos ameríndios e a 
identidade ‘dois espíritos’ ou as 
‘muxé’ na américa central, ou ‘bugis’ 
no oriente médio,  que são corpos que 
não são identificados nem como 
fêmea, ou são identificados como os 
dois, ou tem suas funções sociais 
descoladas do seu sexo,  mas nenhum 
deles reside numa única oposição 
dentro da lógica da binaridade, e isso 
faz com que não se contemple nenhum 
discurso sobre ele em torno de 
questões práticas e políticas ( que seria 
como a contagem do IBGE, aqui no 
Brasil ou a forma em que banheiros são 
divididos, por exemplo), somos 
tratados como ‘corpos passageiros’ ou 
‘corpos desatentos’, como se se a 
binaridade fosse um alvo ao qual não 
saibamos acertar. 

As dinâmicas sociais exigem 
de nossos corpos e identidades tais 
necessidades, e isso gera revolta 
quanto a própria existência, ou seja, 
exige uma praticidade de legitimar 
nossos corpos pelas instituições para 
que nos regulem, quando em todo 
percurso fomos negligenciados, e essa 
urgência vem justamente quando a 
gente vê o nível de marginalização de 
nossos corpos, dentro de suas casas, 

dentro de locais de trabalho com a 
presença de nossos corpos 
massivamente nas rua com trabalhos 
informais e altamente arriscados, 
vulneráveis ( irregulares perante a lei), 
como a prostituição. 

A cultura ou a aderência 
desses corpxs a cultura da prostituição, 
se articula a fetichização compulsória 
dessas identidades que, promovem 
sexualização do corpxs, que se dão por 
políticas sexuais machistas, como 
exemplo de como a arte ‘objetificou’ o 
corpo da mulher durante a história ou 
como exploração publicitária do corpo 
masculino a partir de homens atletas, 
como modelo de virilidade em 
campanhas de cueca. 

O corpx que transita ou 
desvia-se dessas ‘matrizes 
heterossexual’, se torna duplamente 
sexualizado, ou seja, a sexualização 
desse corpx é ‘emergente’ e se torna 
hierarquicamente mais evidente do que 
o próprio corpo, como se fosse uma 
possibilidade de uma sexualização 
dupla, um corpo que se finda na 
sexualização de si próprio, não como 
exceção, pois a sexualização ela é 
presente em todos os corpos, mas 
aparentemente por não ter premissas 
reprodutivas estimula a negligência e 
sucateamento no corpo social? 

É justamente entender que, 
dentro do sistema binário 
heterossexual, esse corpo ele é uma 
incógnita, e como ele parece ser 
contemplado com a imagem de uma 
‘inércia reprodutiva’, quando na 
verdade esses corpos podem ter 
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capacidades, além de se reproduzirem 
(quando são passíveis de tal condição), 
e se não for o caso existem outros 
sistemas que permite a procriação ou a 
perpetuação da vida humana, como 
sistema de adoção, ou até mesmo casos 
de procriação de através do seu próprio 
corpo que não necessitam de um ato 
sexual (inseminação artificial e os 
estudos que seguem futuramente para 
a criação do útero artificial) que é 
encharcado de valores binários como a 
virilidade ou a submissão, como o 
corpo fêmea foi incumbido dessa 
responsabilidade e como essa 
responsabilidade permeia nossa 
cultura até hoje, e como essa cultura 
fere tudo aquilo que seja ‘não-macho’, 
quando já temos aparatos, ou quase 
chegando ao ponto, de dispensar tais 
‘políticas sexuais’.. 

Nesse caso e estudando isso, 
não é que precisamos ter filhos ou a 
prole consanguínea, mas que 
precisamos apresentar as 
possibilidades de perpetuar à nossa 
espécie, e que sim nós estamos 
preocupados com isso, para sociedade 
o que a gente conhece como sociedade, 
sem ferir o que se conhece como 
família, o que se conhece com o 
matrimônio, justamente por ainda 
estarmos adentrando esse “Estadx de 
legitimação’. 

Apesar das revoluções de 
raciais, de gênero e sexuais (vale se 
lembrar também que apesar do estudos 
de gênero e sexualidade, não aparecer 
diretamente ligado a questões raciais, 
há de reforçar que essas pautas se 

atravessam constantemente, pois como 
gênero repousa na instituição de 
reprodução e hereditariedade e reflete 
nas política e na cultura, boa parte 
desse imaginário é cercado por uma 
aura da reprodução como ferramenta 
de legitimação que é privilegiada a 
prole branca, ou seja ainda 
consumimos estereótipo de gênero e de 
raça mesmo em relações não 
reprodutivas, por uma crença do ‘gene 
bom’ e do ‘gene ruim’), por exemplo. 

Voltando a comunidade 
LGBTQIA+ não temos total permissão 
a esses  espaço, muitas vezes 
considerados sagrados (referente a 
matrimônio e a família), e por isso 
preciso retomar a expressão ‘sem 
ferir’, pois sinto que a grande 
problemática dessas questões é como 
práticas políticas ainda são ligadas a 
religião e essas instituições deliberam 
a proibição de nossos corpos, por 
acreditarem que há em nós a doença 
que corrompe a sociedade (e se um dia 
fomos, será que ainda somos tal 
ameaça?), vale a pena reformular o 
retificar, que intenção em não ferir, 
mas ampliar essas instituições, ou seja, 
a instituição do 
matrimônio/casamento, ela não deve 
ser estritamente apenas para macho e 
fêmea, ela pode ser de fêmea para com 
fêmea, de macho para com macho, de 
corpo para corpo, que irá criar a noção 
de viabilizar outras instituições se 
assim desejarem, e não marginalizar 
esse corpo, e pensando nisso estamos 
atendendo maiores necessidades, 
estamos gerando empregos, estamos 
criando mais dinheiro, estamos 
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sofisticando a política de modo a que 
todos se beneficiem, pois ainda haverá 
quem a regule, mas esses corpxs serão 
atendidos e contemplados pela política 
e o Estado se beneficiaria disso (um 
exemplo bobo que sempre penso é o 
consumo de maquiagem e cosméticos, 
que antes era apenas do público 
feminino e hoje podem ser de ambos, 
imagina quanto emprego e dinheiro há 
de se conseguir apenas por esse 
movimento de comportamento?). 

O que eu quero dizer com 
minha fala, é que perambula um 
discurso, que existiu quando 
andrógino surgiu, na década de 80 
como uma grande tendência de moda e 
discussões sobre o corpo, só que esse 
outro corpo, não tem uma ativação ou 
uma existência política, ele é só uma 
identidade rasa, um título sem nenhum 
valor, isso fez com que se tornasse um 
‘lifestyle’ reduzido a algo 
momentâneo, como um modo de se 
vestir, e não necessariamente como 
identidade em si, que seria algo que 
está presente no corpo da pessoa em si, 
e parece ser algo adicional e removível 
a ela, quando na verdade a androginia 
ou outras identidades e expressões de 
gênero se dão como condição humana 
(mas como aplicar isso de forma 
legítima e política?) 

 E se não tomarmos cuidado, 
isso vai acontecer com que 
conhecemos hoje como o ‘não binário’ 
e  outras infinitas identidades que 
surgirem ou criarmos, pois a real 
questão ainda não foi solucionada, 
porque a identidade ainda é um 

processo que está colado com gênero 
sexualidade e sexo, quando na 
verdade  a identidade é o processo final 
do que a gente conhece como esse 
corpo atuante na sociedade, e aí na 
minha pesquisa tenta rever esse corpo 
com a visão interseccional, em que 
atravessa tal  corpo e dentro dele e 
resgatar de lá outro núcleos, outros 
corpos, como: o corpo sexual, o corpo 
cultural, o corpo biológico, e por 
último corpo de identitário. Pensar 
identidade, como um conjunto de 
diferentes corpos, é essencial. 

Pois isso pode reconsiderar a 
pensar em formas efetivas de que ele 
converse com os interesses sociais, 
lembrando que os interesses sociais se 
resumem na garantia ou na 
possibilidade de que corpos irão 
perpetuar a nossa espécie, e que é isso 
que a sociedade tem medo que nossos 
corpos corrompam, graças a uma 
cultura infeliz prioritariamente criada 
pela instituição religiosa que se deu 
como forma de governo. 

 E aí, por exemplo, eu penso 
em casos como o aborto, em que é tido 
como algo ruim para a sociedade, 
porque aparentemente ele parece 
estimular um comportamento que 
elimine a condição de perpetuação 
humana, quando na verdade ele é um 
ato de consciência da fêmea sobre seu 
próprio  corpo e identidade, em que 
uma cidadã que não esteja pronta para 
ter uma prole ou criar uma criança 
naquele momento, isso não quer dizer 
que ela não possa vir a ser mãe ou 
assim como o corpo do homem trans, 
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que pode passar por algumas 
mudanças, mas não necessariamente 
algo que comprometa sua ação 
reprodutiva, e se caso isso ocorrer em 
ambos os contextos pode ser amparado 
pela adoção. O que significa que seria 
nesse caso, não o ‘ato sexual 
reprodutivo’ mas o ‘ato social 
reprodutivo’, o que continua a ser um 
modo de preservar a vida humana. 

 Os ‘corpos intermediários’ , 
a incompletude da alteridade, se posso 
dizer, entre macho e a fêmea, 
entendemos que nós nascemos de 
instituições, e de algum modo a gente 
continua nessas instituições e a gente 
preserva, ou carregamos resquício 
dessa cultura , mesmo em nossos 
corpos marginalizadxs, o fato de não 
ter uma obrigação aparentemente ou 
incumbida a nós a priori, ou por um 
modelo social pré-determinado, ainda 
é um processo em andamento ao qual 
não há escapatória e obviamente será o 
melhor para todxs, por exemplo visto a 
quantidade de famílias de casais homo 
afetivos que veem se formando, em 
pouquíssimo tempo em que a adoção 
foi permitida para essas famílias, sinto 
que ainda sociedade acredita que a 
nossa identidade possa estimular um 
estilo de vida libertário no sentido 
egoísta, individualista ou apenas 
hedonista, mas isso é apenas uma 
variação de modo de vida, vamos 
pensar em quantos héteros esses 
escolhem ou não escolhem ter uma 
vida solitária, ou ter uma família ou 
não, ainda para esses corpos por mais 
que existam estímulos para que eles se 
conduzam a criar prole, uma família 

ainda para eles é uma opção, mas ainda 
não para nós , isso sem dizer que 
a  diversidade não pode ser aplicada a 
uma realidade continua , ainda somos 
muitos, muitas identidades, mas 
poderia ser mais de uma ou duas, pra 
começar, não?). 

Não importa o quanto a 
cultura, que vale a pena lembrar 
também, que ela faz esse papel, e isso 
eu incluo propagandas, filme, 
marketing, indústria, a medicina entre 
outros, ela fez esse papel e fez bem, ou 
atendeu a seus requisitos, pois estamos 
aqui, com uma massividade 
heterossexual compulsória e uma 
estrutura familiar que se repete e se 
sofistica cada ano, só que precisamos 
ampliar essas possibilidades não só 
para o bem nosso, mas para o bem de 
toda a sociedade, em que a 
‘diversidade’ se colocará como bem 
comum e muito maior ao cidadão de 
bem, por meios de responder não só 
com as necessidades sociais, mas as 
necessidades de interações humanas. 

Precisamos entender que 
nossos corpxs são potências sociais, 
reprodutivas e políticas e humanas, de 
modo prático, inclusive para o sistema 
que vivemos, ampliar esse modelo é 
oferecer maiores possibilidades de 
existir e de legitimar ‘novxs cidadãos” 
no seio da instituição e do estado. 

Acho que a minha pesquisa, 
ela tenta entender, delimitar, construir 
esses novos espaços, desse corpo que 
não é esse corpo humano, mas que 
pode ser o corpo institucional ou um 
corpo social, oriundo do Estado, ou um 
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corpo que se reconhece como uma 
forma legítima, justamente pelo 
movimento de que:  nós temos apenas 
a forma quando temos consciência 
dela, então como a gente vai ter 
consciência de um corpo que é 
negligenciado que é desvalidado que é 
apagado (?), a gente precisa trazer ele 
de alguma forma que dialogue com os 
dispositivos sociais para mostrar as 
potências desse corpo, que não é um 
corpo que corrompe a sociedade, não é 
a doença da sociedade, (ele é um corpo 
identitário, ainda nem o conhecemos, e 
isso eu digo aplicado a todos os corpos 
incluindo os cis , héteros , branco que 
ainda não se reconhecem como a 
variação do corpo e sim como um 
estado de hegemonia) e aí talvez, 
novamente a necessidade de se ampliar 
essas políticas, e é um grande passo 
que ainda estamos caminhando para 
isso, quando eu falo um grande passo, 
é entender como isso pode vir a se 
articular judicialmente, Pelos poderes 
legislativo judiciário e executivo, 
tentando ampliar as estruturas não só 
do que a gente conhece como gênero e 
Sexo que ainda são importantes mas 
como também propriedade e família. 

Por isso, o termo ‘não 
binário’, pode facilmente a se tornar 
uma falácia, assim como a figura do 
andrógino se tornou, e o qual eu 
retomo em minha pesquisa por 
questões essenciais, porque quando a 
gente fala de um corpo que é livre, no 
corpo que ele pode fazer o que quiser, 
ser o que quiser... ele Livre Para quê? 
Ele é livre para quem? A quem ele 
ajuda sendo livre dentro de uma 

sociedade,  isso soa como discurso 
egoísta e não coletivo, e quando a 
gente vive em sociedade, e por mais 
apaixonante que seja a priori, tal fala 
não articula para com práticas 
públicas, quando a gente fala sobre 
questões que regulamentam nossos 
corpos, e nos podem tornar legítimo, 
mesmo  quando já somos sujeitos 
sociais (transitamos na sociedade e há 
um horizonte sobre nossa existência), 
ainda não tem via prática apoiado em 
pautas públicas ou ações efetivas, 
justamente por sempre soar como uma 
leitura rasa, superficial:  e por isso é 
uma falácia, ou mero ‘zodíaco dos 
gêneros’(quando o que tomo aqui é 
justamente uma condição humana 
dada por sua biologia e anatomia, sem 
distinções mas entendendo suas 
diferenças), como se fosse um retorno 
ao movimento hippie, em discursos 
sem contextualização (apropriação 
completamente distorcida da cultura 
asiática, por exemplo e o descolamento 
sem preocupação do nível de disciplina 
nessas culturas), corpos desprendidos 
de responsabilidades, e isso não tem 
sentido para construir um corpo social 
e  alimenta ainda mais qualquer 
estereótipo de que nossa existência é 
sim efetiva e importante para a 
sociedade, assim como nós e outros 
muitos, estamos lutando para mudar 
esse cenário, pois se não fosse por isso, 
não estaríamos lutando pela nossa 
presença como cidadão por meio de 
lutas para termos direitos e logo, 
deveres. 

Ou seja, de algum modo, tal 
discurso, passional, inconsequente e 
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escasso de articulações, só fortalece os 
estereótipos que negligenciam a gente, 
não é que todo mundo devia ter 
responsabilidade, mas deve ser 
esclarecido essa responsabilidade e 
articulações políticas, e talvez, nem 
sabemos como existir seguindo apenas 
esses modelos, pois não temos 
NOSSOS modelos sociais, e isso 
novamente é um movimento da 
cultura, que depende de várias 
articulações, e que vão se dá em 
resumo, na publicidade até as leis. 

Precisamos tentar resgatar, 
criar esses modelos, dar atenção esses 
modelos, para que isso aconteça, de 
alguma forma que já está acontecendo, 
dando pistas, como famílias homo 
afetivas ou cotas raciais, 
objetivamente com o intuito de 
estimular novos modos de ver essas 
famílias, ampliar o que se tem como 
‘dominante’ ou ‘modelo’, como outras 
famílias entender essas inter-relações 
como parte existente e eficaz nas 
organizações sociais, pois é esse 
recorte e são essas ações que vão fazer 
que a cultura que falam que nossos 
corpos são doenças da sociedade ou 
aquilo que corrompe a sociedade, 
quando já entendemos a sociedade 
como instrumentalização da 
perpetuação humana, é um momento 
disso ser repensado por vias práticas. 

 Então novamente, um 
processo de reconhecimento, não é só 
apenas de ver um corpo pronto, mas de 
ver esse corpx, ir construindo esse 
corpo com ferramentas que nós temos 
dentro desses espaços, Ou seja no caso 

da minha pesquisa, usando o 
mecanismo como a topografia e a 
cartografia, entender esses organismos 
sociais que se imprimem em nossos 
corpos, como as instituições sociais, a 
história, geografia, todas as áreas de 
conhecimento que não tem como a 
gente simplesmente se livrar, pois elas 
fazem parte da nossa constituição 
cultural e do nosso sujeito, aqui me 
refiro ao que chamo de ‘herança 
biosocial’, de algum nível, pois é 
discursivo biológico, pois parte do 
‘plano anatômico’, juntamente com a 
questão social que vai se construindo ( 
como o próprio exemplo, do que é o 
macho e  fêmea, que se torna homem e 
mulher e constituem culturas 
masculina e feminina) não podemos 
ignorar tal lógica, pois essas 
identidades também estão presentes, 
ou julgar como não importa, ou falar 
que’ não faz diferença ser homem ou 
mulher’, porque isso nem sentido faz, 
isso é uma bobagem, porque ser 
homem e ser mulher foram 
construções dadas pela história e que 
teve consequências drásticas que se 
refletem até hoje, e o que legitima essa 
minha fala é quando a gente percebe 
que,o movimento que vai começar a 
restabelecer esses corpos como o 
gênero foi criado pelo sexo oprimido 
(o feminismo), a diferença entre ser 
fêmea e macho na sociedade, não sei 
até quando isso vai ser presente , mas 
até hoje é assim, e a gente precisa dar 
atenção a isso, a essas diferenças, 
mesmo sendo LGBTQIA+. 

 Entender a história  por um 
ponto de vista, estimula a perspectivar 
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a  problemática por trás disso, pois nos 
dá pistas e nos estimulam a entender 
esses processos que viriam a ser 
gestões de conhecimento e de qual 
forma, o porquê nossos corpos foram 
negligenciados, em vias práticas, 
‘Quais foram as táticas durante a 
história que colocaram lá?’, e o que 
resultam no nossos corpos no lugar em 
que eles estão hoje, é justamente 
entender esse problema a partir de 
soluções, entender onde isso não 
acompanhou a trajetória da sociedade 
colonial, pois  há registro, há culturas 
até hoje que nos apresenta um espectro 
de identidades (‘dois espíritos’, 
‘muxé’, entre outros), e aqui podemos 
chegar a uma das conclusões da 
responsabilidade de uma agenda 
colonizadora religiosa em ter 
paulatinamente apagado e 
negligenciado outras identidades, 
retomando tais pontos, além de 
entender potencializa a forma como 
tecer nossos discursos, ou criar novas 
narrativas que conversem com os 
interesses sociais, sempre lembrando, 
a incompetência do engessamento de 
um discurso ‘corporativo ideológico’ 
(que é de extrema importância para 
lutarmos, nos revoltarmos, mas não o 
suficiente), a exemplo, a extensa 
criação de discursos ‘ressentidos’ ou 
que apenas tratam de falar sobre como 
identificar ou tratar pessoas de 
diferentes identidades de gênero), 
novamente, de extrema importância, 
mas precisamos também tocar em 
questões amplas ou que atenda a 
contingente maior de corpxs para 
serem atendidos pelo do estado. 

Dentro desse processo de 
reconhecimento, a revolta e a paixão já 
se estabelecerem ou se estabelecem de 
modo incendiário e potente, e agora 
podem não ser mais o essencial, pois 
os corpos que não são macho e fêmea, 
já existiram e podem ter outros nomes, 
mas não faz diferença, ou a diferença 
que nos incluam nos tecidos sociais e 
como eles são os legitimados como 
sujeitos dentro dessas instituições 
regulamentadoras, que ainda se dá por 
questões anatômicas, pois dentro da 
‘Matemática social’, saber a identidade 
ou pesquisar entender a identidade é 
muito importante (eu vivo isso, com 
minha expressão de gênero 
andrógino), só que isso dentro da 
Matemática social, é só mais uma 
variante e as ordens dos fatores não 
altera o resultado e  ainda nem somos 
fatores nesse processo, a gente precisa 
pensar em outras possibilidades de um 
resultado, para talvez entender esses 
outros fatores. 

Uso essa alegoria talvez, 
devido uma parte da minha pesquisa 
em que justamente trabalho com 
conceito de conjuntos da matemática 
entre outra relações como tipos de 
equação, e como os corpxs se 
relacionam até chegar na identidade. 

A política sobre a questão 
trans, vem dando uma atenção que 
ainda acredito que não esteja completa 
em seu raciocínio, pois existe algo que 
regulamenta o nosso corpo e a nossa 
anatomia, como a gente não consegue 
mudar ela por completo, apesar da 
tecnologias estéticas como cirurgias 
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plásticas, ainda somos dependentes 
dela e do que ela provém. E aí eu vou 
pensar em situações práticas políticas e 
regulamentadoras, como por exemplo 
um homem trans tem um cisto no útero 
e ele vai para o hospital, como a 
política do hospital, dentro do que 
conhece sobre o protocolo de 
informações pode acessar ou proceder 
com tal identidade? ou seja anatomia é 
algo que essas instituições ainda 
dependem para ativar suas ações... 

O que eu quero dizer, é que 
somos dependentes dessa anatomia, 
por mais que mudemos nosso corpo ou 
no sentimos de outra forma, não dá 
para se mudar por completo (mesmo 
incluindo a condição intersex, ainda 
não conseguimos desvincular, mas 
isso não é algo ruim, isso é só um fator 
que a gente como sociedade precisa 
lidar de uma forma prática e que não 
comprometa a nossa identidade e 
dignidade desses corpxs), e se for 
comprometer , repensar as instituições, 
fim de solucionar a regulamentação 
dos nossos corpos. 

Pois é nesse momento, nesse 
nível de consciência sobre a 
responsabilidade crítica e política 
aplicada, que vamos legitimar novos 
sujeitxs, no momento em que a gente 
conseguir articular com essa 
dependência anatômica, mas também a 
ampliação de possibilidade de existir, 
não concentrado apenas em uma 
estrutura gendrada, entendendo, 
infelizmente ou felizmente ainda 
somos macho e fêmea, mas provemos 
de um espectro disso que podem 

ser  polos (mas não únicos), que é o 
macho que tem o pênis e a uretra, e a 
fêmea que vai ter o útero e vagina, 
existe um espaço entre eles e que 
atravessam eles, muito deles  sequer 
não são identificados e não são 
identitários dentro dessas políticas, 
mas que precisam ser regulamentados, 
quando a gente conseguir fazer isso, 
seremos cidadãos, sujeitos, burguesia, 
pais, mães, e qualquer outro 
estereótipo e arquétipo, 
ampliadamente mais sofisticado. 

 Uma coisa que acho que vale 
a pena reforçar ,é em que na minha 
pesquisa, vou me entendendo como 
andrógino, e esse processo é uma 
busca em justamente entender as 
dinâmicas até agora, com as 
articulações políticas, que está 
consideravelmente desprendida  de um 
sujeito ‘não binarizado’, e sim um 
corpo que provém de discursos que 
soam ambíguos ou paradoxais na 
lógica binária, que se aproxima de 
corpsx andróginos, intersexuais ou 
travestis, pois quem está fora dessas 
questões ou não se reconhecem como 
tal, se constituem de um corpo ou com 
uma passabilidade ou 
que  busca  passabilidade dentre os 
gêneros que conhecemos (‘feminino’ e 
‘masculino’), pois se assim se veem, 
há uma tendência a ‘binarizarem-se’, 
por meios de discursos, vestimentas ou 
mesmo de sua auto declaração, não 
tem e nem precisam ter interesse sobre 
se sua identidade não repousa neste 
lugar, mas isso não quer dizer que elas 
sejam passíveis de pensar em políticas 
e políticas que contemplem essas 



 28 

questões, particularmente vejo que 
androginia e a intersexualidade, pois 
são exemplos em diversos níveis da 
morte de um discurso ‘exclusivo 
dualista’, é um fragmento que 
materializa algo que até então foi 
socializado, e abrem espaço para novas 
denominações e raciocínios, como o 
‘gênero fluído’ ou ‘não-binário’, 
que  sejam novos desdobramentos 
sobre o que é androginia ( 1 sendo os 
dois ao mesmo tempo, outro não sendo 
nenhum, mas em ambos os casos seria 
a construção de um ‘terceiro corpo’). O 
grande risco é fazer toda essa 
discussão, cair na perversa armadilha 
de ‘lifestyle’, quando estamos 
reportando uma condição humana e 
um corpo identitário que vive, que 
come que, que tem direitos, que tem 
deveres, e quer responder à lei e ao 
estado, ou pelo menos ter a opção de. 

Outra coisa que vale a pena 
reforçar, é como movimentos que vão 
redefinir o que é o papel social do sexo 
e que vai ser galgado por esse 
movimento o que seria o’ gênero’, é o 
movimento feminista, e depois nós 
vamos ter as revoluções sexuais 
incluindo a revolução LGBT, ou seja, 
mas que persiste em um debate, 
localizando o sexo ainda colado com 
gênero, unicamente, o que pode nos 
apresentar uma existência sobre o que 
responde a anatomia, mas não a 
identidade. 

 Examinando alguma 
correntes do pensamento feminista, o 
movimento de feminismo radical, é 
justamente uma resposta prática com 

base no marxismo (examinando a 
diferenças do sexo relacionado a luta 
de classes), não necessariamente 
prática em sua execução, mas que 
permite entender, o sujeito feminino 
como o corpo produto 
reprodutor  fêmea presa a sua biologia 
como submissão econômica que 
atende a uma hierarquia machista, isso 
mostra como faz diferença esses 
corpos sociosexuais, pois implica que 
ser mulher não é só uma biologia 
ou  auto declaração, ela parece 
automaticamente corresponder a uma 
‘cultura feminina’(da fêmea), e que 
precisa ter uma atenção, pois além de 
uma cultura violenta, tudo que a 
atravessa também é feride, mas isso 
pode ser revisto, e prova dessa 
possibilidade é como os corpos 
desempenharam diferentes papéis 
sociais entre macho e fêmea como 
eventos históricos como a guerra, ou 
outra catástrofe que recrie tais tensões, 
entre outros vários exemplos, pelo 
mundo. 

 Um dos pontos em que  me 
refiro a minha pesquisa, seria o agora 
como momento de ‘feminilização’ do 
homem, em que ele não se torna 
‘feminino’, mas pelo que se conhece 
como ‘cultura feminina’ começa a 
interagir com essa ‘cultura masculina’ 
e ter uma troca, e ( sendo algo que é 
construído\’reequilibrado’ de tempos 
em tempos de acordo com as 
demandas e necessidades criadas por 
cada sociedade), neste ponto traz essas 
‘feminilidades’ e ‘novas 
masculinidades’ do macho, como uma 
das principais características, a de 
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sensibilização 
(conhecimento\sentimento) do corpo 
macho e da individualização desse 
mesmo corpo, a  partir de recursos que 
instrumentalize isso, como  a moda e a 
estética, por exemplo. 

Nesse prisma, voltamos 
novamente aos corpos dissidentes, e 
em vias práticas, discursos 
apaixonados sobre personagens da 
literatura, mitologia, ou uma alegoria, 
como o andrógino, o que se fala como 
‘não-binário’ sequer existe, porque o 
que é ser ‘não-binário’? ser andrógino, 
mesmo distante do campo social, faz 
sentido dentro do que já 
conhecemos,  porque discursa em si 
algo que ficaria entre ser  ‘homem’ e 
‘mulher’ do que se conhece pela 
cultura e anatomia dessa herança 
social, já ou não binário que não se 
reconhece nem como homem e nem 
como mulher, em uma sociedade que é 
extremamente regulamentada pela 
sexualização dos corpos, macho e 
fêmea, será que o ‘não-binário’, seria 
não apenas uma representação de uma 
’não- dualidade’, mas o esvaziamento 
dessa dualidade, pois se não seria nem 
um nem o outro, será que poderia ser o 
outro do outro? Cabe tal lógica nas 
estruturas sociais, ou estamos fadados 
a cair numa mesma armadilha sem 
resposta prática? Por quê, mesmo se 
separarmos biologia da questão social, 
a gente tem algum um movimento que 
ainda não articula com essas 
condições, ou seja, ser ‘não-binário’, 
não vai te privar da sua anatomia e nem 
do seu corpo diante do Estado (ainda). 

 Durante minha produção, 
pude perceber que somos seres fálicos, 
e quando eu falo sobre fálico também 
pensando na minha pesquisa, mais 
especificamente na amorfa, que é uma 
algo, instantes antes, de tomar forma e 
se projetar, vejo como essa lógica se 
repete em nosso corpo: como uma 
cabeça, uma perna, veias, traqueia.... 
Ou seja, algo que se prolonga, em que 
o fálico não necessariamente é algo 
que se prolonga para fora, ele pode se 
prolongar para dentro como o útero ou 
a uretra, mas de alguma forma ela 
corresponde a uma estrutura cilíndrica 
ou que provém disso, que se prolonga, 
então talvez entender nosso corpo 
como um ‘instrumento fálicos’. 

Uma vagina é tão fálica 
quanto um pênis, pois ambos se 
encaixam ou o ânus e o pênis, ou dedo 
e a vagina um complementa, em que 
um não é a negação do outro, ele se 
encaixam no outro, se articulam no 
outro, então não se tem como 
necessariamente opostos, talvez sejam 
complementares, o que talvez os 
tornem opostos são a sua ordem, que é 
o cilindro que se projeta para fora o 
que se projeta para dentro, o que se 
projeta ao externo, ou se projeta um 
interno ou, ou seja ao movimento 
fálico e talvez seja esse ponto que 
Freud não conseguiu entender no 
complexo de Édipo das três fases da 
infância, porque a castração ela não 
existe, na forma como ele referiu, 
como algo visual que é visto, pois o 
sexo e sexualidade não são objetos 
necessariamente vistos, pois sua 
existência se dá pela consciência de 
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sua produção de prazer, e quando 
ambas as áreas são erógenas (vagina e 
pênis, no caso), não se trata de  ter um 
órgão externalizado, mas como o 
nosso corpo reage a estímulos aquela 
área, e como não existe uma 
‘legitimidade’ feminina (ainda não 
instalada em nossa cultura de modo 
efetivo que altere as políticas sexuais) 
como uma cultura sexualizada 
desenvolvida, (levando ao corpo da 
fêmea a um processo perto de histeria, 
e por esse motivo criando a 
necessidade de tratamentos, o que 
difundiu a cultura do dildo), não se 
entendeu a sexualidade feminina e 
tudo que atravessa ela, ou isso foi 
negligenciado e simplesmente deixado 
de lado... 
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1.2-PESQUISA E 
RECONHECIMENTO. 

 
O estímulo para minha 

pesquisa se dá a partir de um processo 
de reconhecimento com a 
instrumentalização de linguagens 
como a topografia, o estudo de relevo 
a cartografia, que mapeia e desconstrói 
espaços, como na exposição de Robert 
Smithson em “Mapping Dislocations”1 
(1969) ou “Espiral Jetty”2 (1970) mas 
em minha produção artísticas cruza 
com uma possibilidade de leitura para 
mapear corpx (além do corpo binário e 
heterocentrado) percebendo “(...) 
contornos corporais estáveis, repousa 
sobre o lugares fixos de 
permeabilidade e impermeabilidade 
corporais”(BUTLER, 2015, pg.68), ou 
seja aquilo que travessa as 
possibilidades da carne a partir de 
‘contornos’ ou limites que são 
proporcionados por lugares ‘fixos’, ou 
de características constantes, com 

                                                   
1 Mapping Dislocations - Robert Smithson 
- Exhibitions - James Cohan. 
Jamescohan.com. Disponível em: 
<https://www.jamescohan.com/exhibitions/ro
bert-smithson2/selected-
works?view=thumbnails>. Acesso em: 
26 Nov. 2020. 
 
 

atenção a como essas corpes são 
permeados ou não, dentro dos 
dispositivos sociais e como afeta o 
corpo social. 

Uma dessas possíveis 
características se da pela ausência 
desses corpe, que não são legitimado 
por um espaço social dentro das 
instituições, como o “ poder que 
permeiam as ciências biológicas não 
são facilmente redutíveis, e aliança 
médico-legal que emergiu na Europa 
no século XIX gerou ficções 
categóricas que não poderiam ser 
antecipadas. “ (IDEM, 2015, pg.68) 
que foi conduzido por uma lógica 
binária com resposta social também a 
essa lógica, e tudo que se encontra fora 
dela é marginalizado ou por essa 
própria percepção limitada, conduz a 
uma propriedade inviável a 
possibilidade de uma vivência 
legítima. 

A partir desse pensamento, 
investigo as propriedades e 
particularidades, que um corpo “não-
identificado”, como o corpo queer, o 
corpo travesti, o corpo trans entre 
todos outres, ou seja, que não tem um 
modelo social pré-determinado ou não 
são amparados pela lei3  ( além das 

2 Spiral Jetty | Holt/Smithson Foundation. 
Holtsmithsonfoundation.org. Disponível em: 
<https://holtsmithsonfoundation.org/spiral-
jetty>. Acesso em: 26 Nov. 2020. 
 
3 “(...) geralmente amparada por instituições 
como a família, o matrimonio e a 
hereditariedade consanguínea, que atendem a 
uma agenda sexista, misógina e 
machista.”(FEDERICI, 2017). 
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identidades macho e fêmea ou homem 
e mulher) que são retirados do 
convívio social como algo coerente aos 
próprios discursos sociais. A matriz 
dessa pesquisa é perceber essa lógica 
‘materialista’, não só sobre a 
materialidade em si quanto da própria 
forma como se constrói essas 
dinâmicas a partir de instituições, 
como cita César Augusto em seu artigo 
sobre conceitos em torno do 
materialismo “Na medida em que o 
materialismo de Marx tem por 
fundamento a história, ele assume o 
caráter sócio-histórico, 
desenvolvendo seu pensamento no 
âmbito da teoria socia4l. “ (2010, pg 
67), entendendo a sociedade como um 
resultado material, por uma 
codependência entre o âmbitos social e 
histórico, o que se repete quando se 
trata se sexo e gênero. 

No recorte da minha pesquisa e 
produção artística, se dá por trás da 
cultura da normatividade produzida e 
entendendo esse espaço onde corpos se 
encontram descolados da realidade 
como “Essa insistência em não se 
perceberem como marcados, em 
discutir como as identidades foram 
forjadas no seio de sociedades 
coloniais” (RIBEIRO. 2017) em que 
estudando sobre a própria genealogia 
de sexo, gênero, sexualidade e 
identidade como uma resposta a 
agendas definidas pelo sistema de 

                                                   
 
 
4 Soares da Costa, César Augusto. 
"Premissas conceituais sobre a formação do 

poder pelo eixo político-religioso e 
que acreditam responder a uma 
manutenção da sociedade ou daquilo 
que a mantém como tal. 

Tais articulações sugerem 
compreender algo que já se 
estabeleceu, e a partir desses 
raciocínios, poder ‘hackear’ e 
subverter, não de modo a apagar a 
historicidade social, mas a partir do 
próprio conceito de democracia, 
oferecer possibilidades de ampliar 
esses modelos sociais, pois a 
‘genealogia da história’, ou seja, aquilo 
que cria a própria instituição História 
acaba por criar corpos (como classes 
sociais, modelos de famílias e de 
consumo) e negligência outros (por 
meio de ações políticas que 
marginalizam e demonizam ou até 
mesmo questionam a sanidade de 
existência), percebida pela própria 
narrativa ,ou seja, nós (‘corpxs’ e 
corpes, que se deslocam das políticas 
de alteridade ou da universalidade 
masculina) , somos imperceptíveis na 
estabilidade das dinâmicas sociais 
(nossa existência é tão importante 
quanto a de qualquer outra identidade 
e corpo social dentro das instituições, 
só não há uma ‘alinhamento’ com os 
avanços sociais e culturais, pois há 
uma lógica que rege ou induz a um 
raciocínio, sexista, heterocentrado e 
machista), como apresenta Sivia 
Federici5 ou  a feministas pós-

materialismo de Marx." Praxis Filosófica, 
no. 31, 2010, p. 61+. Acesso 26 Nov. 2020. 
 
5 FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa. 
Mulheres, corpo e acumulação primitiva. 
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estruturalistas como Judith Bulter com 
a Teoria Queer ou Monique Wittig em 
sua obra  “ A categoria do sexo”6 em 
uma passagem que diz: “Porque a 
categoria de sexo é o produto de uma 
sociedade heterossexual (...) A 
reprodução compulsória da "espécie" 
pelas mulheres é o sistema de 
exploração no qual a 
heterossexualidade se baseia 
economicamente” (WITTIG, ca.1968, 
pg.17), acredito que isso tenha 
acontecido por demanda , como cita a 
autora, com base econômica em que o 
corpo social se construí e se assegura a 
partir da reprodução de novos seres 
humanos.O que deve ser lembrado é 
que a história e a ciência se sofisticam 
e logo tais raciocínios também 
precisam acompanhar tais progressos, 
como a virilidade (ereção) substituída 
por dildos ou inseminação artificial, ou 
o núcleo família e a propriedade 
replicada em outros modelos sócias, 
como a adoção ou casamento 
homoafetivo,  todas asseguradas pela 
lei  e tão legítimas quanto. 
 
1.3- MATERIAIS E 
MATERIALIDADE. 
 

Acredito que o mundo material 
e tudo que é uma sequência de 
percepções não só sobre a 
materialidade (mesmo em plataformas 

                                                   
Trad. de Coletivo Sycorax, São Paulo: 
Elefante, 2017. 
 
6 Capítulo-PT-BR - Monique Wittig - A 
Categoria do Sexo - Baixar pdf de 
Docero.com.br. Docero.com.br. Disponível 

digitais, em que a materialidade é 
conduzida por outras características e 
técnicas de mimesis), mas uma 
resposta a essa percepção através da 
compreensão de mundo e da produção 
artística. Dito isso, vejo as potências da 
materialidade, sendo estas apreendidas 
pelos sentidos e encharcadas de 
significados, uma das grandes chaves 
em minha pesquisa, pois é a partir da 
carne, ou dessa substância que possui 
particularidades, mas transborda 
significados além dela. 

O recorte em minha produção e 
pesquisa se situa nas problemáticas e 
questões inicialmente em torno de sexo 
e gênero, dado por aspectos ‘sexuados’ 
ou ‘engendrados’ “Assim, gênero 
representa não um indivíduo e sim 
uma relação, uma relação social; em 
outras palavras, representa um 
indivíduo por meio de uma classe” 
(DE LAURETIS, Teresa. 1992, 
pg.211) ou ainda melhor “(...) gênero 
não é sexo, uma condição natural, e 
sim a representação de cada indivíduo 
em termos de uma relação social 
preexistente ao próprio indivíduo e 
predicada sobre a oposição '' (Idem), 
e que chamaria talvez de ‘substância 
carne’, pois possui a propriedade de 
ser  reinterpretada e se adaptar e 
preencher diferentes espaços de acordo 
com o acumulo de  discursos e 
valores  que criam um ‘vício 

em: <https://docero.com.br/doc/e185sn>. 
Acesso em: 26 Nov. 2020. 
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ontológico’, por repetir um teor  de 
fundo binário e heterocentrado, 
geralmente por uma política de 
alteridade, em que um se forma em 
completude do outro. 
 

Um dos exemplos do uso 
dessas propriedades, é a técnica 
sobreposição (‘sedimentação’), não 
apenas pelo uso repetido, mas pela 
própria apropriação de estruturas que 
respondem de algum modo a essa 
lógica, como a trama de tapetes ou a 
amontoado de blocos, ou sobreposição 
de formas recortadas , todos criando 
em si uma nova composição 
justamente pela ação de se agrupar no 
espaço e dar novo significado (linha se 
transforma em tecido, forma se 
transforma em figura) que conduzem a 
pesquisa para um lugar não só de 
contrastes, mas o que se dá a partir 
desses contrastes. 

Outro exemplo, seria uma 
técnica de ‘isolamento’, em que a 
partir do uso de estêncil produzo a 
separação de um corpo em dois, 
geralmente a partir das potências da 
‘linha’, que na minha pesquisa se 
compromete com outras propriedades, 
não exclusiva a linha como fator de 
divisão entre porções de massa ou o 
que chamo de ‘corpos’,  mas a 
instância de terceira legitimidade, que 
não apenas dividi, também cria uma 
dinâmica entre fronteiras. 

A materialidade não se 
concentra aqui apenas por 
características superficiais de texturas, 
mas também se dá pela cor e a forma 
ou que o que há dentro daquilo que 

faço, seja escultura ou pintura, ou do 
modo em que vejo a possibilidade 
gráfica e imagética por outro viés, que 
conto uma história silenciosa, 
apropriação e subversão de 
estereótipos, como um médium da 
‘arqueologia material’ e da obra, como 
resultado de uma pesquisa em 
andamento, pois assim como a matéria 
conduz a um pensamento de 
existências cercadas de adjetivos 
intencionados, este mesmo processo é 
capaz de oferecer informações 
suficientes até para contesta-los, e é 
nesse lugar que minha pesquisa reside. 
 
1.4- NOVAS PROPOSTAS 
SOCIAIS. 
 

A intenção com a minha 
pesquisa, que chamo de Plataforma de 
Pesquisa e Arte a Andrógino é de, por 
meio da lógica histórica e materialista 
que orbita em torno da construção 
social de um corpo. Entender o 
mundo sobre essa percepção não é o 
suficiente, pois minha pesquisa se 
integra com minha identidade de modo 
efetivo, indo contra a lógica binária e 
masculinizada das instituições, para 
compreender possibilidades de 
autonomia de fala e ação, em que ‘x 
artiste’ não é apenas uma voz, mas a 
análise crítica sobre aspectos culturais 
e sociais em torno de aspectos como 
sexo e gênero, presentes nos discursos 
sociais mas pouco questionados tanto 
pelas instituições como pela produção 
artística que seja legitima. 
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Existe uma grande política 
estrutural que acaba engendrando 
nossos corpos e nossas possibilidades 
de existência, e que muitas vezes 
acabam não sendo legitimados, ou por 
uma negligência do Estado e das 
instituições e ou por uma indiferença a 
vivências fora do espectro binário, e a 
minha pesquisa tem como 
compromisso estudar essa condição 
social, que a partir da pesquisa e 
produção artística, acessa lugares e tais 
problemáticas com mais dignidade. 

O impacto com a Plataforma de 
Pesquisa e Arte a Andrógino, é a partir 
de uma crítica a lógica capitalista e 
neoliberal (em que o artista se 
transforma em uma identidade e logo 
uma empresa) de questionar o espaço 
das identidades dentro das instituições 
de arte, para interceptar ou ‘hackear’ 
tais espaços a partir da compreensão da 
minha responsabilidade, não só como 
quando artista o com identidade 
andrógina, mas como agente dentro 
dos campos de atuação de arte e social, 
que tem como suporte a pesquisa 
arqueológica e subversiva das 
propriedades da carne e do estado. 
 
1.5- REFERÊNCIAS. 
 

Considerando a Arte uma das 
principais ferramentas em que acredito 
para mudança ou para acessar 
problemáticas pouco ‘populares’, 
tenho centenas de referências dentre os 
artistas, tenho atenção aos que de 
algum modo, trabalharam 
especificamente com arquétipos de 
gênero ou de existências incomuns no 

circuito social. Há de se frisar que 
nenhuns dos artistas conseguiram fugir 
do conceito binário, mas o próprio ato 
de contestar ou de trazer ambiguidade 
de interpretação para seus trabalhos me 
conduz como grandes referências 
como Ismael Nery ou Frida Kahlo com 
as figuras andróginas (construídas a 
partir da junção de seus amados, 
ilustração da androginia original, 
como no mito de Platão), ou a artista 
Claude Cahun e Cindy Sherman com 
fotografias que reencenam contrações 
dos estereótipos de gênero e 
identidades.  

Já na produção artística usando 
a topografia e cartografia como suporte 
entre muitos artistas, considero a 
pesquisa de Robert Smithson uma 
grande potência sobre o assunto, em 
exposições como “Mapping 
Dislocations” (1969) ou a 
obra ”Espiral Jetty”(1970). 

Dentre os livros que eu 
considero essenciais para a minha 
pesquisa atualmente são: “Problemas 
de Gênero” de Judith Butler, 
“Inventando o sexo” de Thomas 
Laqueur, “Calibã e a Bruxa” de Silvia 
Federici, (alguns até já citados nesse 
texto, anteriormente) obras que se 
convergem em encontrar a partir das 
diferenças anatômicas, políticas, 
culturais entre os corpos, outras 
narrativas e uma dinâmica que permita 
compreender discussões latentes e 
negligenciadas, como: gênero e 
identidade de gênero, o 
reconhecimento dos corpxs, que 
atravessam falas anatômicas ou 
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discursos médicos, e contemplam 
outras formas de existir. 
 
1.6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Minha pesquisa se deu início 
ao processo de interpretação da minha 
identidade e o reconhecimento desse 
corpo dentro dos discursos sociais, o 
que impulsiona minha pesquisa até 
hoje em entender não somente aquilo 
que já sabemos que são construções 
sociais, mas o porquê elas acontecem a 
partir do estudo arqueológico desses 
arquétipos e estereótipos contribuir 
para respostas além dessa ‘ontologia 
binária’, não a descartando, mas a 
partir dela ampliando e legitimando 
outras vivências e existências. 

Vejo que em todo meu 
percurso até o momento, entre muitas 
coisas, a linha me acompanha, 
contudo, a compreensão sobre a 
potencialidades da linha parecem 
poucos discutidas, ou se muito 
discutidas, apenas em um espectro 
bem limitado ou que não corresponde 
a uma outra possibilidade de cultura 
além do ‘macho x fêmea’, ‘masculino 
x feminino’, como se alinha se desse 
apenas para essa divisão e não fosse 
em si um ‘terceiro espaço’ ou ‘espaço 
entre’, por isso o exercício de incluir 
nas discussões outros discursos e 
corpes e a ‘consciência de gênero’. 
 A grande diferença nesse 
percurso em torno de ‘dinâmicas 
expandidas’ é que ao realizar a 
pesquisa e a lógica por trás dela, x 
artiste não se lança apenas como um 
“produtor de objetos” para um mundo 

de valores, ele é atravessado por ele e 
com isso o objeto leva em si parte do 
artista, pois “esses objetos são 
oriundos de um questionamento, 
delimitando um ponto de vista 
particular, propondo uma reflexão 
sobre aspectos da própria arte e da 
cultura” (REY, 1996, pg.127), onde se 
desvela um mundo de autoridades por 
outras perspectivas e outras vivências, 
que legitima não somente a obra como 
arte, mas x corpe do artista como 
atuante no tecido social, como 
pesquisadora e inclusive SER 
SOCIAL, além de caricaturas e 
metáforas, a ação de um corpo que 
amplia a lógica cotidiana e abriga a 
democracia em toda sua potência. 
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Arte é movimento, ela sempre 

segue em frente não importa o estilo ou 
o que a tornou arte. Falar sobre ou 
fazer arte, é uma ação que materializa 
tudo aquilo que não se consegue falar, 
um segredo ou um mistério sempre a 
ser desvelado. 

  
A abstração segue de um 

momento em que se percebe a 
dependência entre arte e figuração, 
para ser arte. O movimento abstrato se 
tornou ápice ao se debruçar sobre si 
para se entender como arte... 

  
Contudo, a arte se aplica mais 

do que uma materialização, quando 
passa para o campo das ideias. Nesse 
momento, o conceitual permitiu 
interpretações não mais da figura, mas 
da forma e a interpretação delas, a 
imagem deixa de significar o 
significado, ela atravessa lugares 
inimagináveis que se são possíveis de 
chegar, só a partir da experiência 
humana. 

  
Pensar sobre abstração no 

contemporâneo pode parecer um 
desafio ou um retorno quase 
museológico, mas a arte abstrata vem 
se ressignificando entre as novas 
gerações em torno de assuntos que só a 
redução de elementos ou a 
simplicidade de uma forma conseguem 

potencializar as mais profundas 
discussões. 

  
Assim como quando dizem 

“menos é mais”, não se refere à 
redução de elementos em uma 
composição, mas como apenas um 
elemento se disposto de certa forma ou 
com alguma intenção, fala muito mais 
de si do que imaginamos, quase 
inesgotável. 

  
O que move as discussões não 

são as imagens nem figuras, mas como 
elas tomam formas, ou essas formas 
que entendemos. Quando assim não 
são, nos soam abstratas, mas isso não 
nos tira o desejo de saber por que não 
a compreendemos, é o que impulsiona 
nossa investigação sobre o que 
estamos vendo e como estamos vendo, 
a sensibilidade mesmo sobre o que nos 
pareça vazio ou simples. 

  
Mostrar a um público uma 

arte abstrata é instigar quem a assiste, 
se torna uma provocação, e 
dessacraliza nossos sentidos. Ver um 
quadro branco na parede não significa 
muito se não se permitir entender uma 
lógica, se render a uma visão de 
mundo, que torna aquela ação um 
caminho para aprender sobre o mundo 
por outra perspectiva. Como artista e 
pesquisadora, entendo o processo de 
pesquisa como um processo 
cartográfico, que mapeia dúvidas e 
desenha soluções. Minha pesquisa 
subverte a exatidão do exato, por mais 
exata que pareça, pois estou certa de 
que é apenas o começo de muita coisa 
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que ainda precisamos aprender a ‘ver 
(não apenas com os olhos, mas com 
todos sentidos que possamos ter)’. 

  
Atualmente falo sobre a 

morte da linha, de que ela não é corte 
nem cisão, ela tem propriedades que 
não vemos devido a uma cultura 
binária e a política da alteridade, onde 
as coisas são divididas em duas... mas 
e se essa divisão cria algo novo, 
que ainda não conseguimos ver? Por 
isso esse texto sobre abstração e forma 
foi escrito, para você que mesmo 
achando que viu de tudo, ainda não me 
vê. 
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Minha pesquisa começa 
(2016) com uma pulsão pelo 
autoconhecimento, para entender 
a minha identidade. A partir das 
interações criadas pelo meu corpo 
em resposta a discursos e 
dispositivos sociais. 

 
A lógica do meu corpo e 

minha representação no mundo 
inicia-se a partir da expressão de 
identidade andrógina. Com essa 
experiência atravesso outras áreas 
do conhecimento, como a 
geografia e a geologia, para 
mapear e entender tal processo.  

  
A partir desses estudos, 

pelo estímulo de compreensão 
sobre as construções sociais 
de visão binária e heterocentrada, 
percebi fendas que abrigavam um 
território não desconhecido, mas 
negligenciado. 

 
 Cruzando com nossas 

culturas de sinalização, com 
mapas e GPS, pude me debruçar 
sobre a percepção de acesso aos 

espaços, mas os corpos que os 
habitavam, ainda restrito em sua 
leitura, a do macho e a da fêmea. 

 
Tais "corpos" e culturas 

criam entre si uma linha, uma 
fronteira, que se realmente existia, 
deveria ter nessa formação entre 
um terreno fértil de outras 
subjetividades. O estudo 
cartográfico abriu uma análise 
desses limites territoriais de 
corpes ainda não mapeados. 

 
 Compreendi que o estudo 

cartográfico e topográfico de um 
corpo não condiz com algo que o 
registre, mas provoque uma tensão 
sobre o que pode ser ou não 
percebido. Ampliando percepções 
sobre os diferentes níveis de 
compreensão de um corpo, corpa, 
corpe ou corpx, como condutor 
social, imbuído de outras 
instituições além da anatomia e 
biologia. 

  
O corpo como paisagem 

ou território dialoga com imagens 
não só naturais, mas políticas e 
sociais. Limites, horizontes, níveis 
e permissões, além disso, nos 
provoca a compreensão de 
múltiplas corporeidades em um 
único corpo, paisagem que existe 
dentro de outra paisagem e assim 
por diante. 
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Uma linha revela um 

espaço entre fronteiras, e ela 
morre como linha, pois não é corte 
nem divisão. Ela é forma, amorfa, 
mas possui uma pulsão de 
significados e particularidades. 
Compreender sobre corpxs é uma 
cartografia de territórios que ainda 
não (re) conhecemos. Podem ser 
terras que ainda nem habitamos 
hoje, mas chegaremos lá, por um 
caminho, uma mapa, uma linha... 
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O poder é objeto 
extensivamente analisado por 
pensadores em todas as áreas do 
conhecimento. Contudo, o 
cansaço das narrativas e a 
interseccionalidade 
deliberaram  um exercício para 
repensar um estado pós estrutural, 
que manobra conceitos como 
a  biopolítica de Foucault e a 
Necropolítica de Achille Mbembe. 

  
Há um recorte com 

consequências perversas que 
apadrinha a anatomia branca e 
homem e resulta na persistência 
dos discursos médicos e arquivos 
históricos. A violência expressa e 
o desconforto do não-homem e o 
não-branco induziu, e ainda induz, 
uma emergência à subversão dessa 
agenda, a partir de movimentos 
sociais como o feminismo e as 
revoluções sexuais, raciais e de 
classes. Tais discussões sociais 
foram potencializadas por uma 
consciência política da alteridade, 

abordada por pensadoras desde 
Beauvoir até Angela Davis, 
incluindo reflexões sobre 
identidades, com Judith Butler e a 
teoria queer, que vislumbram 
esses "outros" como sujeitos.  

 
Entender um sujeito além 

do sexo, devido a uma 
ancestralidade epistemológica 
ainda incita uma lógica 
reducionista nos discursos. É 
necessário compreender que 
macho e fêmea são construções 
que respondem às estruturas 
abissais de nossa sociedade, pois 
parecem cumprir um acordo social 
que assegura uma preocupação 
reprodutiva e de hereditariedade 
de modo a assegurar a propriedade 
e os meios de produção. 

 
Contudo, o corpo 

atravessou todo esse processo 
intacto em sua natureza pois 
sempre existiram intersexuais, 
andróginos, afeminados, 
sapatonas, todes registrados pela 
cultura, arte, história e inclusive a 
medicina. A negligência com 
esses corpos representa não só um 
limite da lei, mas uma ação contra 
o exercício de democracia, 
liberdade e cidadania, como 
aparece no contexto de Gayle 
Rubin. É preciso reforçar que pela 
genealogia do sexo e do gênero, a 
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estrutura permanece 
sexualizadora. 

 
Representar o feminino 

pela vagina é compreensível num 
panorama em que esta foi excluída 
pelo patriarcado como acesso 
legítimo ao prazer, mas até que 
ponto falar de uma vagina é falar 
de uma mulher? Tal conduta, ao 
invés de personificar um corpo, o 
reduz em uma lógica genitalista. 
Uma vagina é tão fálica quanto um 
pênis, um não é a negação do 
outro, nem necessariamente 
opostos. Pensar sobre isso é se 
permitir ampliar a democracia, as 
feminilidades e demais 
identidades, sem sexualizar suas 
existências. 

  
A legitimidade de um 

corpo deve atravessar outras 
capacidades além da anatômica. 
Isso torna o sexo uma condição 
biológica e a identidade um 
processo de formação, que se 
debruça também no gênero 
(lembrando de identidades 
travestis, homens trans, binários: 
transvestigeneres) ou em qualquer 
configuração que possa ser 
legitimada por uma democracia, 
atendida pela segurança e pelas 
leis e pautas políticas. Essa 
conduta jamais deve por si 
demonizar a cisgeneridade, mas 

apresentar a possibilidade de que 
um corpo social não seja achatado 
por um genital. 
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O genitalismo é resultado 

de uma cultura binária que conduz 
os discursos a pensar numa 
existência reduzida ao genital, que 
não só guia as políticas, como 
preserva uma estrutura sexista na 
qual o acesso ao poder não se dá 
por um corpo, mas pelas 
impressões e privilégios do sexo 
que carrega. Contudo, a formação 
de uma identidade necessita de 
outras particularidades, visto até 
que mesmo as condições macho e 
fêmea não são exclusivas, 
tampouco fixas, mesmo dentro dos 
discursos médicos (se vocês não 
sabem, XX e XY são apenas duas 
entre variações de cariótipos). 

 
Pensando nisso, uma das 

problemáticas atuais pode se 
voltar à construção do conceito 
"machismo" ou até mesmo 
"feminismo", que apresenta em 
sua etimologia a genitalização dos 
corpos em um discurso social. Não 
podemos negar que tais 
expressões atendem as noções 
binária e sexualizadora. Contudo, 
ondas feministas surgiram junto 
ao termo "gênero" e a teoria queer 

adiciona uma extensão ao que se 
conhece como identidade, 
inicialmente sexualizada, mas 
ainda não expressa em todas suas 
potencialidades, devido à falta de 
vocabulário e conceitos que 
suportem outras lógicas. 

  
Se tornar um ser social não 

é apenas desempenhar sexo, mas 
saber ler seu corpo a partir de 
outras instituições e 
responsabilizar-se por elas. 
Desgenitalizar discursos é 
compreender o corpo além do 
sexo. Também significa romper 
com uma estrutura que hierarquiza 
genitais e reforça vícios de 
comportamento. Assim, tal ação é 
essencial para desestruturar a 
naturalização da violência e 
permitir o exercício da democracia 
para outras identidades. Corpos 
com vagina não são 
necessariamente mulheres e 
corpos com pênis não são 
necessariamente homens, assim 
como nem todos os machos e 
fêmeas são garantia de 
reprodução. Papéis sociais não 
devem reduzir nossas existências. 

  
Repensar identidades 

além do sexo é permitir que a 
genitália retorne à sua posição de 
uma dentre tantas características 
humanas, ao invés de permanecer 
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como determinante ou algema 
para a formação social, como é 
sempre incitado pelo sexismo. 
Existências extra-cisgêneras 
'hackeiam' um princípio social 
perverso que nos ronda há séculos, 
pautado em uma ideia de 
anatomia, amontoando pênis 
acima de vaginas, reduzindo 
corpos a uma função reprodutiva, 
hierarquizando violências a partir 
do sexo e retirando das identidades 
o exercício da democracia. 

  
Que gênero seja uma 

expressão e sexo um segredo. 
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O que dividiu nossos 

pensamentos, definiu o final de 
compreensões, calculou contas, 
desenhou mapas e caminhos. 
Olhada mais de perto ou em escala 
maior, revela algo além do ato de 
dividir. Ela toma corpo e forma, 
amorfa de vocabulários, mas 
constantemente tomando corpo: 
dos lados, acima ou em sua 
profundidade. Só precisamos 
escutar com os olhos de quem 
ouve. Nesse momento, o limite se 
transforma em outro território, 
essa terra da qual falo chama-se: 
linha. 

  
A linha é uma medida, 

uma representação gráfica que 
parece definir fronteiras e limites. 
Contudo, em um mundo com mais 
de duas dimensões, se fossemos 
atribuir uma existência a ela, seria 
a proximidade ou confronto entre 
corpos e suas formas, tamanhos, 
volumes. Contraste... não se 
limitaria apenas a uma divisão. 
Ampliaria uma fresta para a 
criação de um outro espaço, 
"espaço entre" que se revela a cada 
tensão entre suas fronteiras. Um 
espectro vivo e mais profundo, o 
emergir do contemporâneo. 

  
A morte da linha não trata 

de seu fim, mas de um exercício de 
mapeamento de possibilidades 
além do corte ou cisão. 

  
Aquilo que se conhece 

como linha tem propriedades que 
não vemos devido a uma cultura 
binária e a política da alteridade, 
onde as coisas são divididas em 
duas... Mas e se essa divisão cria 
algo novo, que ainda não 
conseguimos ver? 

  
Rever a linha e retirá-la de 

finalidade de corte ou divisão é 
permitir a ação do mapeamento do 
espaço de toda geopolítica que 
divide o corpo em apenas duas 
manifestações legítimas. 

  
Pois, se somos apenas 

macho e fêmea, o que nos resta de 
humanidade? 
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Os órgãos genitais são 

aparelhos que instrumentalizam a 
função social da reprodução. Nesse 
contexto, pênis é estimulado por uma 
cultura que precisa dele ereto, pois é a 
partir dessa ação que há chance de se 
garantir um ato sexual com finalidades 
reprodutivas. 

  
Isso estimulou, com uma 

narrativa médica e religiosa 
tendenciosa, uma conduta falocêntrica 
que distorce os valores sociais, 
vigiando apenas a ereção como modo 
de reprodução disfarçado de prazer e 
orgasmo, produzindo uma cultura que 
subjuga o corpo penetrado e incita a 
violência sobre ele. 

  
A experiência da penetração 

sintetiza o que temos de mais violento 
em nossa sociedade, como a 
sistematização da virgindade, do dote, 
do estupro e da invasão de terra. Na 
qual penetrar torna-se um sinônimo de 
domínio e humilhação dentro da 
cultura falocêntrica. Uma guerra entre 
corpos que só quem possui força bélica 
(pênis) vence. 

  
Ser penetrado é tão passível a 

qualquer corpo quanto penetrar. 
Entender como algo exclusivo a um 
sexo ou como um ato vexatório, além 
de reduzir outras formas de prazer e 
identidades, naturaliza uma ação como 
violenta, que não é natural, mas 
perversa. 

  
Possuir uma anatomia 

específica não deveria garantir a 
ninguém privilégios. Isso só nos 
mostra o quanto ainda somos 
ignorantes sobre nossos próprios 
corpos e distantes de qualquer política 
ou exercício de democracia. A 
sociedade precisa aprender de vez que 
desgenitalizar os corpos não é 
hierarquizar identidades, mas permitir 
que todo corpo tenha o direito de 
acesso, expressão e identidade sem o 
medo da violência. 

  
Somos armados e armadas 

por natureza? 
E se somos, pra qual 

natureza? 
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Em um brevíssimo resumo, 

pela genealogia conhecida da arte, esta 
mostrou-se inicialmente como uma 
ferramenta de lealdade social que 
construiu documentos e registrou a 
monarquia e outras formas de 
dominação. Quando se estabilizou 
como tal artifício, passou a atender 
com maestria um processo de 
massificação na esfera da estética. 
Mais recentemente, se mostra como 
intenso processo de comunicação que 
atravessa o pós-estruturalismo ou até 
mesmo o contemporâneo de Agamben. 

 
Entender a arte como algo que 

subverte o efêmero valor estético e 
toma valor pela potência de mobilizar 
mudanças é o que torna viva a 
Instituição Arte, que pode transitar 
como um bidê, sopas em lata, ou uma 
semana de arte moderna. Eventos 
preciosos, por concentrar pessoas e 
opiniões diversas em torno delas, 
muitas vezes opiniões frustradas ou 
descontentes, que se sobrepunham e se 
desencontravam, mas no final desse 
processo promoveu novas leituras em 
lugares ainda não lidos. 

 
Assim, o movimento de 

cultura, como tudo o que fazemos, é 
um reflexo entre o convívio social e o 
utópico que permite a suspensão dos 
significados e abertura a novos 
começos e fins. Quando isso acontece, 
há uma ‘beleza’ que a estética não 
suporta, mas a toma para si: a 
possibilidade da mudança, que se 
traduz em um momento quando nos 
unimos, discutimos, discordamos e 
reunimos novas vivências para 
compartilhar esses conhecimentos. 

 
Entender esse processo 

geralmente não é algo que acontece de 
forma imediata, apesar da aparente 
demasiada aceleração da informação, 
discussões que levam boas opiniões 
distintas só conseguem ser destiladas 
ou entendidas com o passar do tempo, 
e não com o tempo sendo um agente 
responsável, mas quem está dentro 
dele (ou seja, todos nós) como agentes 
de Bourdieu, que vão direcionar o 
presente e o futuro de discussões 
passadas. É assim que aprendemos a 
ler e a aprender. 

  
Há uma satisfação em corrigir 

o passado, ação essa que deve ser 
celebrada, mas consciente, pois parte 
do processo de ‘correção’ está em 
aceitar (e não esquecer) o que estava 
errado, contando com a imperfeição 
inclusive do ato de quem corrige, ou 
tem poder para. Entender o passado, é 
ter consciência de que ele nunca foi 
contado de uma forma hermética, ou 
seja, para expandirmos nosso saber 
precisamos ouvir outros espectros de 
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vista e entender que o futuro é apenas 
uma possível leitura presente de um 
livro do passado. 

 
Quando uma obra de arte 

canaliza essas discussões, sinto que, 
mesmo de forma não presencial, foi 
restaurado um espaço não só de 
discussões, mas de união e 
humanidade onde aprendemos falando 
e também ouvindo. Vendo situações 
como essa, percebo o quanto isso 
aparece na vida social e política, e 
como a cultura, mais uma vez, é 
extensão desse mundo social e utópico, 
que logo torna-se político. Afinal, o 
que seria da política se não fossem os 
sonhos? 

 
O que está sendo falado e 

discutido são as vozes de pessoas que 
percebem o mundo por outro prisma, e 
aceitar isso nada tem de romântico e 
simplista. É apenas a forma de 
entender a organicidade do 
conhecimento, como ele afeta as 
dinâmicas sociais para solucionar 
problemas, para entender as coisas, e 
quando alcançamos um senso comum, 
é quando esse conhecimento já foi 
estabilizado e se torna uma prática 
social. Já o conhecimento é um 
exercício constante e coletivo, não só 
social como de humanidade. 

  
Pela Arte que mobiliza 

pessoas e por pessoas que se 
mobilizam com a arte. 
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“Ver se, dessa forma, toda 
abrangência de signos e significados 
que se passa no seu lógico, bem como 
os objetos nele incluídos possuem, 
fazendo com que se afirma 
responsabilidade sentido político 
desse instituição ao expor não somente 
objetos, mas também ideias” 
(TOJAL,2007,p. 21). 
 

Resumo 

Será instalada em uma sala um 
pedestal central, com um fone de 
ouvido acoplado a um suporte mais 
uma amostra de material (usado para 
descrição da escultura). Neste 
pedestal, teremos apenas uma 
identificação da obra, e no fone de 
ouvido- baseado em estudos sobre os 
museus e seus acessos- uma 
audiodescrição com uma escultura 
imaginada (ou seja, que sai do 
pensamento e é verbalizado, para se 
materializar na mente do espectador). 

O fone de ouvido é manuseável, o 
espectador é convidado a utilizá-lo 
para completar/ativar a obra. 

O trabalho consiste na ativação de um 
consciente coletivo sobre o 
imaginário, se utilizando de 
ferramentas como a fala e audição para 
criar novas conexões sobre o que é 
entender uma obra de arte, e como uma 
construção imagética se desdobra em 
outros espaços que não seja a visão. 

 
1- Introdução 
1.1-  Ouvindo minha infância 
 

Um dos momentos a qual 
tenho boas lembranças, são as idas ao 
médico com minha avó. Eram minhas 
consultas com o otorrino, muito 
frequentes e com trajetos que 
demoravam praticamente um dia 
inteiro. Dentro do consultório, havia 
uma sala isolada acusticamente em que 
eu ficava dentro dela, com um fone de 
ouvido e do outro lado a doutora falava 
palavras simples, com diferentes 
volumes em que eu tentava adivinhar 
ou compreender tais palavras, 
repetindo elas. Eu não sabia 
exatamente o por que, mas sempre fui 
repreendido por não ouvir quando me 
chamavam, ou sempre via os rostos 
preocupados quando falavam da minha 
condição. Lembrando dessas 
memórias, me deparo como essas 
sutilezas em minha visão infantil, 
aderiram para uma percepção de 
mundo diferente do que estavam 
acostumados.  
 

Isso me levou a perceber que, 
a presença da deficiência ou da 
limitação e como isso exige diferentes 
formas de enfrentar o mundo, sempre 
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foram presentes em minha vida, além 
de minha condição com a audição ( que 
quase me levou a surdez), tinha uma 
avó com deficiência visual, ao qual 
sempre estava junto, contando 
histórias, caminhando para comprar 
doces na esquina; ou minha outra avó 
que não era letrada, a qual, quando eu 
aprendi a escrever, ajudava a ler algum 
documento ou escrever o telefone de 
alguém que precisava anotar, vale 
lembrar que a presença feminina 
sempre foi muito forte e admirada em 
minha vida. 
 

Ser mulher, ter alguma 
limitação, dentro da sociedade em que 
vivemos, foram definitivamente, os 
grandes exemplos que tive e que me 
ajudaram a entender o mundo por uma 
ótica diferente, em que as 
possibilidades de viver eram 
desdobradas em tantas, mas que dentro 
do meu universo parecia ser aquela a 
única realidade que eu podia viver. 
 
 
1.2- Adolescência Falada 
 

No processo de resgate, 
minha infância se compreendeu além 
das limitações, uma busca quase 
involuntária, mas incessante, em me 
entender como interagir com o mundo 
que me cercava. Sempre fui 
considerado uma criança 
extremamente ‘efeminada’ e assim 
como não entendia minhas limitações 
ou o que podia se dar com elas, de 
algum modo eu sofria as 
consequências, pelo meu modo de 

existir, sendo eu, minha imagem ou 
como me via era algo inexato e que 
mexia comigo e com as pessoas ao 
meu redor, pequenas sutilezas, que 
transformaram aos poucos o modo 
como veria o mundo.  
 

Mais tarde, quando 
adolescente, aos 14 anos, descobri o 
que era sexualidade e como era 
a  minha sexualidade, como sempre fui 
uma criança com muita vontade em 
aprender sobre as coisas, fui pesquisar 
sobre o que era ser gay, e nesse 
percurso conheci uma ONG em que 
atendia jovens gays em situação de 
risco, com alguma dificuldade no 
processo de aceitação da condição de 
sua sexualidade, onde aprendi por 
meio de outras vivências 
compartilhadas além da minha, o 
quanto a marginalidade e a ignorância 
estão presentes junto a essa condição.  
 

E por grande coincidência, 
novamente compartilho a presença de 
outra figura forte, umas das psicólogas 
do grupo com deficiência visual, o que 
cruza memórias de minha tenra 
infância com um misto de saudade de 
minha avó (que já havia falecido), esse 
lugar , que apesar de ter algum 
incentivo de programas públicos, se 
dava como marginal minha condição 
como homossexual e a deficiência 
visual, duas formas diferentes de se ter 
ou ver o mundo, mas que de algum 
modo se encontravam, justamente por 
ser diferente do que se conhecia. 
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1.3 A imagem além do vulgar. 
 

Depois de um tempo, após 
concluir minha primeira graduação em 
Design de Moda, entre tantas 
experiências, mais uma em especial, se 
dá novamente pela oportunidade de 
aprender a entender como é ‘ver’ o 
mundo através de diferentes imagens. 
Minha irmã, ingressa a faculdade de 
Dança e um de seus colegas possui 
baixa visão, e a partir de idas ao museu 
com a minha irmã e com ele, percebi 
que ela descrevia quadro a quadro, e 
nesse momento retomo tudo o que 
lembro e consigo elucidar a ação da 
palavras, a descrição de uma passa a 
ser a imagem da outra, como se refere 
Bachelard em “A poética do Espaço” 
(2000) “ A imagem, em sua 
simplicidade, não precisa de eu saber. 
Ela é dádiva de uma consciência 
ingênua. Em sua expressão é uma 
linguagem jovem” (BACHELARD, 
2000, p. 185), seja ver o mundo nunca 
foi algo limitado a visão, como o autor 
também se refere “ a dualidade do 
sujeito e do objeto”, sejam elas 
escritas- ou em outra linguagem- 
podem construir imagens (poéticas): 

 
 

“(...) A imagem poética 
essencialmente variar acional. Ela não é, 
como conceito, constitutiva. Sem dúvida, 
isolar ação mutante da imaginação poética 
no detalhe da variações das imagens é 
tarefa dura, posto que monótona. Para o 
leitor de poemas o apelo a uma doutrina 
que traz .(...) “A imagem poética. Ao nível 
da imagem poética é, a dualidade do 
sujeito e do objeto é matizada, iluminada, 
incessantemente ativa em suas em versões. 

No domínio da criação de imagem poética 
pelo poeta, fenomenologia é, se assim 
podemos dizer, uma fenomenologia 
microscópica. Daí só que numa loja 
fenomenologia até a probabilidade de ser 
estritamente alimentar”(BACHELARD, 
2000, p. 185) 

 

Lidar com a imagem, sempre 
foi algo que aprendi a perceber, desde 
a esconder meus trejeitos como 
efeminado e mais tarde como 
homossexual, e depois com a 
faculdade e o entendimento sobre 
Moda, mas nesse processo, fica a 
pergunta mais importante que é: como 
se dá essa imagem? e não partindo do 
ponto de visualidade, ver o mundo não 
necessariamente requer olhos, mas o 
compartilhamento de uma informação, 
seja ela por qual sentido for, assim 
reformulo a pergunta: o que se dá por 
imagem?. 
 

Uma das grandes fontes de 
minha pesquisa e do meu conhecer, é 
como se dá a construção das coisas e 
uma delas são as palavras e se fomos 
pesquisar a palavra ‘imagem’ 
justamente sem embutido em seu 
significado o que se diz por 
‘semelhança’ ou ‘representação’, 
sendo assim, o que seria a imagem 
senão um desdobramento da 
imaginação, ou como cita Bachelard: 
 

                                “ Para esclarecer filosoficamente 
o problema da imagem poética é 
preciso voltar para a fenomenologia 
da imaginação. Esta seria um estudo 
do fenômeno da imagem poética, no 
entanto em que ela emerge na 
consciência com produto direto do 
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coração, da alma, do ser do homem 
tomado na sua atualidade 
(BACHELARD, 2000, p. 184) 
 

 
1.4 O reconhecimento de novas 
imagens 

Vivendo com outros 
homossexuais, o processo de 
crescimento, me fizeram perceber que 
a vivência do mundo é multiplicada a 
partir de uma experiência contínua, em 
um jogo de representações que se 
aderem a modos de vida, que se dão 
por suas diferenças. Entender o que 
tinha por trás da minha identidade, 
sendo homossexual e a cultura por trás 
disso, possibilitou enxergar diferentes 
versões as quais acreditava ser o 
padrão ou o ideal. 
 

Então entender minhas 
limitações e aceitá-las se tornou parte 
de uma construção do meu eu, por 
meio da compreensão desses novos 
modelos. Com isso, ingressei na 
faculdade de Moda e pude entender 
muito sobre a construção da imagem a 
partir dos símbolos e como eles são 
constantemente mudados e afetam 
nossa percepção sobre o outro. Depois 
de pouco tempo fiz minha pós 
graduação, também na área de moda, 
nesse período, apesar de entender 
sobre os jogos sociais, pautados em 
prestígio, poder entre outro valores, 
percebia que ainda não estava por 
completo entendendo algum ponto 
sobre mim, ou sobre a percepção que 
se tinha sobre minha imagem. Como 
tenho formação em Desenho de Moda, 

comecei, durante as aulas da pós, a 
‘redesenhar’ aqui que havia aprendido, 
e por algum motivo, comecei a traçar 
uma pesquisa sobre como se daria a 
imagem, por meio do desenho, entre 
um homem e uma mulher, ou seja, 
como poderia sintetizar uma forma que 
configura uma ambivalência 
imagética, em que as informações se 
cruzavam e no final, não permitiria ao 
espectador chegar a uma conclusão 
sobre o gênero, sexo daquela figura, e 
quando assim consegui, tinha criado a 
Andrógino. 
 

Paralelamente, com esse 
estudo, fui pesquisando o que no 
mundo havia sobre androginia, 
confesso que encontrei muita coisa, 
mas de algum modo, nada que me 
satisfazia, pois o que me aparecia era 
um estudo superficial sobre uma 
estética andrógina superficial, como 
em editoriais de moda, glamourizando 
e tornando algo quase ‘comprável’ e ao 
mesmo tempo distanciado do âmbito 
social, ou uma representação ‘bestial’, 
como o Mito do Andrógino de 
Platão,  que se dava pela dualidade do 
corpo por meio de físico, ou os 
trabalhos sobre ‘androginia’ de Ismael 
Nery, onde um ser seria andrógino se 
alimentando da fusão da figura de seu 
ser amado se tornando um, e nesse 
ponto vi que meu desenho era a síntese 
desse corpo, ora negligenciado ora 
dramatizado, por vias que não me 
representavam. 
 

É nesse ponto que entendo, 
que entendo justamente minha 
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imagem, dada por uma identidade, 
identidade essa que me fez entender 
tudo o que sempre houve ao meu redor, 
ver o que me limitava ao olhar alheio, 
daí pude entender não só o meu eu, 
mas o que poderia fazer pelo resto de 
minha vida, que seria desvendar 
imagens ainda não solucionadas, como 
o andrógino que é visto mas ao mesmo 
tempo deslegitimizado pelas 
instituições e pela sociedade.  
 

Essa configuração de 
pesquisa estava alinhada, mas ainda 
não havia um suporte, ou um modo 
ideal de como trabalhar, a escrita e a 
fala sempre foram ótimas ferramentas, 
mas não supriam o processo de 
descontrução, da ação subversiva e 
complexa, que a imagem me 
possibilitou fazer, e após algum tempo 
produzindo sobre esse tema, decidi 
levar minha pesquisa para o âmbito da 
arte, por meio de outra graduação, 
desta vez em Artes Visuais, onde levei 
tudo o que produzi, e pretendia 
alimentar/expandir meu trabalho com 
outros suportes e meios. 
 

Nessa minha segunda 
graduação em Artes, a qual estou, 
depois de muitos anos estudando, 
consegui entender que minha pesquisa 

                                                   
7 	O	algoritmo	pode	ser	visto	como	um	

possível	marco	nos	modelos	sociais,	como	um	dos	
contos	 da	 Bíblia	 do	 Antigo	 Testamento	 sobre	 a	
história	 de	 Moisés	 e	 os	 Dez	 Mandamentos,	 pois	
tanto	 algoritmos	 como	 os	 inscritos	 nas	 Tábuas	
Sagradas,	 são	 momentos	 em	 que	 o	 homem	 se	
organiza,	 seguindo	 a	 comandos	 que	 os	 moldam	
socialmente. 

se impulsiona pelo reconhecimento, 
pela legitimação da minha existência 
(não apenas minha, mas da instituições 
que me incubem),  e em um dos 
trabalhos que desenvolvi, em especial 
para esse projeto a qual escrevo, nesta 
trajetória, dentro da instituição de 
ensino, tinha como base a obra de 
Yuval Harari “Homo Sapiens”, em que 
nós precisávamos pensar algo que 
falasse sobre questões do futuro e 
sobre a tecnologia. Como minha 
pesquisa é justamente entender mundo 
a partir de outros significados outras 
linguagens, em que redescobri o 
braille, uma resposta a essa tecnologia 
ou esse futuro a qual ainda não 
dominamos e que poderia ganhar 
outras facetas, outras leituras, 
diferentes das que conhecemos hoje. 
 

 
 

"Os Dez Algoritmos”. 30 x 40 cm. 
Escultura em Argila. 2019 cod 1757  

A	partir	desse	estudo,	é	possível	chegar	
à	língua	de	origem	da	Bilbia,	—o	Hebraico	—	o	que	
se	 permitiu	 possíveis	 vertentes	 para	 o	 que	 seria	
uma	comunicação	e	linguagem	do	futuro,	ou	algum	
dispositivo	que	‘leia’	diferentes	plataformas	(como	
o	QR	CODE,	que	 faz	a	 leitura	através	de	padrões,	
por	exemplo).	 Já	o	Hebraico,	 foi	a	 língua	que	deu	
origem	ao	Braille,	um	sistema	de	 língua	universal	
usado	 para	 deficientes	 visuais	 e	 tanto	 Hebraico	
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1.5 A forma da Imagem 
 

Segundo Jaques Aumont 
(2001), fala sobre como as imagens são 
fabricadas ou determinadas para uso 
individual ou coletivo, como por 
exemplo o uso das imagens para fins 
publicitários dos mais variados vieses, 
e apresenta algumas possibilidades 
dentro dessa mediação entre 
espectador e realidade, como o uso de 
símbolos para a construção de 
imagens, ou seja, há algo não 
permanente, que se dá pelo modo 
como é apresentado e não 
necessariamente pela visão ou por 
elementos visuais. 

A partir desse pensamento e 
se deslocando para um recorte mais 
específico: o museu, é possível 
entender uma dinâmica mais ‘limpa’, 
quando pensamos no cubo branco, e 
mais potente, quando nos deparamos 
com as potencialidades da obra de arte. 
Um exemplo disso é a pesquisa de 
Amanda Tojal (2007), quando fala 
sobre a ação educativa inclusiva em 
museus, o que desponta não somente a 
acessibilidade física do espaço. como a 
acessibilidade comunicacional, que se 
                                                   
como	 o	 Braille	 parecerem	 línguas	 datadas	 ou	
retidas	 apenas	 para	 uma	 minoria,	 mas	 possui	
capacidades	que	o	nossa	grafia	não	possui	,	como	
Gematria	 que	 possui	 grandes	 potências	
comunicacionais	 ainda	 não	 explorados	 pela	
tecnologia. 

Com	 base	 no	 conto	 dos	 Dez	
Mandamentos	 e	 na	 conexão	 entre	 linguagem	 e	
tecnologia	a	obra	sintetiza	essa	concepção	em	duas	
peças	que	são	separadas,	mas	que	unidas	possuem	
um	 único	 significado,	 especificamente	 a	 palavra	

torna fundamental para esse projeto, 
quando percebemos que a leitura de 
um objeto pode ser desdobrado em 
diferentes plataforma“(..) que visa 
ampliar o diálogo e a participação mais 
integral do público como objeto 
cultural, presente no espaço 
museológico” (TOJAL,2007,p. 27). 

Sabemo que a leitura, ou a 
forma que se lê, entre alguns 
pensadores, como Abigail Housen, se 
dá por etapas e isso permite entender 
que essa imagem, sendo uma 
representação, se concretiza por uma 
relação, como Tojal aponta “É aqui 
que a relação da leitura se encontra 
com a experiência da vivência - a 
experiência concreta - abrindo o 
caminho para o conhecimento e a 
percepção multissensorial(..)” 
(TOJAL,2007,p. 28), e que permite 
que cada pessoa ou grupo, se aproprie 
do objeto cultural (ex: obra de arte e 
seus informativos, como folders ou 
etiquetas) de acordo com sua 
especificidade. 

Assim, podemos considerar 
que  a fruição do objeto cultural, ou 
melhor, a forma como ele é lido está 
relacionada com a  participação do 
espectador, com a citação de Amanda 
Tojal, ao trabalho de Carlos Cury “pois 

Javé	(referente	ao	que	conhecemos	como	Deus)	e	
os	algoritmos	de	zero	a	nove	que	são	os	números	
presentes	 na	 língua	 Braille	 e	 no	 Hebraico	 (	 e	
representa	 o	 começa	 e	 fim	 de	 tudo),	 como	 uma	
provocação	 do	 que	 poderá	 ser	 pesquisado	 pela	
tecnologia	e	como	ela	poderá	ser	lida	pelas	pessoas	
que	 irão	conhecê-la	algum	dia.	 (fonte:	autoria	da	
artista). 
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ele é o agente de sua própria 
experiência da qual participa sensorial, 
emocional e fisicamente, pois utiliza 
seu corpo como elemento para 
aprimorar ação do museu” (CURY, 
2005, P.84 ), e se podemos ler com 
diferentes potências, e entendermos 
que assim como os olhos, a audição e 
as mãos possuem capacidades de 
leitura (ainda mais em um mundo em 
que nem todos ou em todo momento 
usamos os ‘5 sentidos’), quais as 
possibilidades de darmos formas as 
imagens ainda não descobrimos? 

 
Conteúdo da Audiodescrição 

 
Descrição da obra 

“Escultura Ouvida”, feita em 2019 
pela artista a Andrógina, idealizadora 
da plataforma de pesquisa e arte a 
Andrógina com estudos sobre gênero e 
sexualidade. 

Trata-se de uma escultura de 
tamanho real com corpo de 
configuração da figura andrógina, 
concebida pela própria artista, feita 
com argila. A pose do corpo é em pé 
com base retangular branca, braços e 
pernas estão juntos ao corpo, olhos 
abertos, maçãs do rosto e queixos 
projetados para frente, os cabelos 
compridos, sem pêlos no corpo. O 
pescoço possui um pomo de adão 
avantajado e todo seu corpo possui 
uma distorção de volumes em que os 
braços são finos e grossos em 
diferentes partes, peitoral 
aparentemente inflado ou inchado, 
cintura fina, quadril levemente 

arredondado, coxas grandes, pés e 
mãos expressivas. 
 
Projeto: 

“Escultura Ouvida” 
Escultura audiodescritiva 
50 seg. 2019 

 
CLIQUE	 NA	 IMAGEM	 ABAIXO	
PARA	OUVIR	A	AUDESCRIÇÃO		

 

 
 

 

 
 
Bibilografia : 

AUMONT, Jacques. A imagem. Tradução 
de Estela dos Santos Abreu, Claudio Cesar 
Santoro.5. ed. Campinas: Papirus, 
2001.(Ofício de arte e forma ).  

BACHELARD, Gaston. A poética do 
espaço. Tradução de Antonio de Pádua 
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CLIQUE	AQUI	

https://www.youtube.com/watch?v=RTUgHROiy28
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D	E	P	O	I	M	E	N	T	O	:				
A	R	T	I	S	T	A			A			A	N	D	R	Ó	G	I	N	A		
	

Antes mesmo do início do 
meu entendimento como artista 
plástica pesquisadora, minha missão 
com a plataforma de pesquisa e arte 
Andrógina. Tinha acabado de me 
formar em Design de Moda na Belas 
Artes (SP), trabalhava como 
assistente de estilo em uma holding 
do setor vestuário e estava pós-
graduando em Estética e Gestão de 
Moda pela ECA (USP). 

 
 Acredito que no meio do 

curso de pós-graduação e com minha 
rotina de trabalho, consegui 
externalizar um incômodo sobre 
feminino e o masculino partir da 
experiência binária. 

 
 Não sabia exatamente o 

porque, mas a do desenho me 
permitiu avançar nessa inquietação, 
de como reconhecer minha 
experiência corporal e social através 
da figura. 

 

 Esse exercício me leva essa 
figura, síntese de sensações e única, 
não que ela não tenha existido 
anteriormente, mas tentou existir, 
vinha de uma mente que não a 
possuía como corpo, sempre 
carregada de algo divino ou infernal, 
carga metafísica, carga 
bestial...nenhuma delas tinha nascido 
da socialização ou do entendimento 
da identidade desse corpo como tal. E 
a partir daí, nasce a pesquisa, como 
artista entendendo essa identidade a 

partir do reconhecimento que me 
tomado a partir do desenho, e se torna 
minha matriz, missão de vida para a 
pesquisa que já tenho há alguns anos 
e pretendo manter até o último dia da 
minha vida, não por mim, mas como 
digo, ˜para os próximos que virão...˜. 

 

O reconhecimento de si é 
uma ferramenta poderosa, pois 
permite que a gente se perceba no 
mundo ao mesmo tempo que entende, 
não por definição, mas uma 'sutileza' 
sobre quais são as dinâmicas e 
interações que os nossos corpos 
atravessam e são atravessados. 

 
A partir dessa experiência, 

faço uma série de rascunhos que mais 
tarde se tornam obras , com diferentes 
materiais, mas que se concebem 
como desenhos, pois tento me retratar 
por uma perspectiva que não requer o 
que chamam de 'hiperrealismo', pois 
julgo o que se considera real em 
minha pesquisa, pois isso 
superficializa qualquer entendimento 
que viesse a ter. 

 
Meu desenho nasce de duas 

premissas, uma porção de energia 
que se dá a partir de um uso 
randômico de cores, que depois de 
impressas em uma superfícies junto a 
gestualidades, e um breve estudo de 
luz e cor (?) vão sendo contidas pelo 
contorno e pelo emolduramento e 
etiquetada (!), pois aquilo estava 
distante de tudo o que pudesse tocar, 
que tais ações sequer pensavam no 
que era estético, mas deveria 
começar a ser organizado de algum 
modo, praticamente documental. 
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 Vendo que tinha um pulsão 
sobre algo que não se falava nos 
circuitos de arte (2016), levei meu 
trabalho para alguns galeristas e fui 
alvo de críticas, pois falava que 
quando se trata de dizer sobre 
questóes como androginia, sexo ou 
genero, precisava de fluidez, deveria 
pensar em algo mais fluido e delicado 
como faziam artistas que tratavam 
dessa 'temática' e nunca com tal 
rigidez...e daí percebi que alguém que 
entendia de arte, estava sob o víes de 
leituras tao esteriotipadas quanto os 
desenhos de moda que fazia antes da 
Andrógina. 

 
Minha 'rigidez' era de 

justamente documentar meu 
encontro, meu reconhecimento, pois 
veem nossa existência ela é 
passageira, transitórias ou que não 
dura nada além de uma metáfora…. 

 
Essas experiências permitem 

um entendimento sobre o quanto 
minha pesquisa não estava nem no 
começo, pois não deveria pensar só 
em minha experiência, mas o por que 
eu era lida daquela forma (quando 
lida). 

 
Continuo meus estudos e 

pesquisa, mas não voltada só para a 
historicidade da identidade andrógina, 
paralelamente, adiciono história do 
gênero e da sexualidade além de 
lembrar de tudo que aprendi no 
colégio, como física, matemática, 
geografia, biologia, a explorar do 
próprio raciocínio binário e 
heterocentrado brechas que 
oferecem, mesmo sem perceberem, 
estudos que são passados por 
gerações mesmo em sua exatidão se 

valida outras possibilidades, entende 
variações, espectros que tornam 
aquelas são... aquela lei, aquilo que 
parece ser estável, depende dessas 
variantes para acontecer ("... a ordem 
dos fatores não alteram o produto", 
mas de que fatores e que produto 
estamos falando?) 

 
Resgatar áreas do 

conhecimento e traduzi-las dentro da 
minha pesquisa, não para ilustrar ou 
para de alguma forma resumir o que 
eu falo, mas tentar recuperar aquilo 
que a política da alteridade e a 
binaridade não nos permite entender. 

 
Uma existência que está 

presente entre um polo e o outro, que 
se existe, se referencia dessas duas 
fronteiras, mas ao mesmo tempo cria 
uma terceira possibilidade de 
existência, não como Lucio Fontana 
ou qualquer pensador pós-
estruturalista, que corta algo e diz 
sobre haver uma 'Terceira Dimensão', 
mas localizar ela, eu sou a terceira 
dimensão, somos filhos e filhas da 
experiência que nem a cultura 
masculina ou só a feminina 
conseguem conter, somos e sou 
aquilo que transcende a binaridade e 
se reserva nós dois, por que vivemos 
em uma sociedade sexualizadora, e 
nossos corpos ainda sao reflexo de 
um discurso utilitarista reprodutivo. 

 
Compreender condições de 

sermos humanos é ir um pouco mais 
a fundo sobre as propriedades da 
carne, fugir dos estados divino ou 
profano ao qual fomos impregnados, 
Entendi que a minha pesquisa tem 
como compromisso entender a carne, 
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presente em nosso corpo como forma 
sem valores de julgamento. 

 

Entender essas propriedades 
também é perceber que o ser humano 
ele não é só uma construção, ele 
participa de uma sequência, camadas 
dessa construção, ou seja, a carne é 
substância resultado de instituições 
que sequer são materiais, mas que 
participam de uma histórica 
materialista, produz conteúdo quase 
científico e é naturalizado a partir dos 
discursos. Pesquisei isso na 
sequência de trabalhos que faço 
principalmente estudando sobre o que 
seria esse ser social, ou seja, essa 
conjuntura de um ser que é construído 
a partir de outras dinâmicas, uma 
carne tramada, restituição de valores, 
apesar de não possuir valores de 
julgamento, não há como fugir de 
entender o que nos condiciona, para a 
partir daí entender, entender leituras 
legítimas ou não sobre as identidades 
e o por que tal sistematização ainda 
se perpetua. 

 

O corpo, a carne participam 
desses discursos e instituições, mas 
essa produção de discursos também 
abre espaço, mesmo que a 
contragosto, em que o falocentrismo 
se desloca clandestinamente a outras 
áreas do corpo como dedo como a 
língua. Nossa cultura que preza por 
um discurso sexual reprodutivo não 
permite que seja falado, e que muitas 
vezes se apresenta no feminismo pós-
estruturalista e outros movimentos 
sociais e revoluções sobre gênero e 
sexualidade. 

 

Algo que sempre esteve 
presente na minha pesquisa foi o que 
chamo de 'amorfa' , algo que está 
tomando forma, ou nao possui 
vocabulário que a defina.  

 
Esta presença se dá por um 

processo de entendimento de um 
corpo que está tomando para si um 
significado, tomando corpo, dentro (ou 
fora) desses corpos sociais. Uso as 
amorfas como possibilidades dentro 
de outras materialidades, para 
exercitar o entendimento, essa 
formação como algo orgânico e que 
se agrupa/desagrupa, toma corpo não 
só por ela, mas pela coletividade que 
a toma, quando há uma 
concentração de de elementos, se 
fazem ter um sentido, independente 
da forma que venham a ter. 

 

E a partir de estudos sobre o 
que se conhece pelas esferas 
masculina e feminina também faço 
uma breve investigação sobre esse 
universo domiciliar e como esse 
universo é ocupado sendo subvertido 
pelas próprias identidades que os 
dominam. Conhecidas pela identidade 
mulhere, acabam promovendo 
revoluções e discussões que 
atravessam revoluções sexuais, 
revoluções de identidade, revoluções 
sobre o que a gente passa a conhecer 
pelo gênero graças ao movimento 
feminista. 

 

Após certo tempo e devido a 
pandemia (2020) me volto para o meu 
corpo como ferramenta e suporte de 
trabalho por falta de recursos e parto 
do processo de desconstrução sobre 
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possíveis dispositivos sociais pela 
ação de mapeamento e a 
possibilidade de genealogias sobre o 
espaço. Exercício e a pesquisa de 
alguma forma o sintetizo na série que 
chamo "Cartografx dx Corpx" 
(cartografi di corpi) produzidos tanto 
sob meu corpo quanto em outras 
superfícies, amorfa que irradia e dali 
ela ganha novos espaços e corpos. 

 

A cartografia do corpo me 
ensinou a entender que não se trata 
apenas do exercício de radiação, mas 
como ocupar o espaço permite novas 
leituras. Ferramenta essa da 
cartografia e do mapeamento que são 
abstrações, movimentos que 
dependem de geopolítica e legitimam 
espaço, leis, fronteiras. Nesse ponto o 
corpo não é mais como corpo no 
espaço, mas o corpo é espaço dentro 
do espaço, lido como um lugar 
também de limites, fronteiras e leis. 

 
Após algum tempo fazendo 

exercício cartografx dx corpx, percebo 
que a cartografia abre brecha para 
algum pouco mais potente que não 
havia percebido até então na minha 
pesquisa, e que já investigava 
exaustivamente, mas não sob esse 
prisma: a linha! 

 

A propriedade da linha, 
aquilo que conteve, dividiu se 
expande nessa fase de meu trabalho, 
percebo que a linha tem uma 
propriedade não só dividir mas 
quando ela tem tal ação ela cria outros 
espaços, espaço entre, mesmos 
espaços que não são vistos por serem 
fronteiriços. A linha não passa a ser só 

corte/cisão e comeco a ver como 
espaco tambem, forma, amorfa de 
vocabulário, mas que tem corpo e 
particularidades, após inscrita ou 
expressa em qualquer campo, seja 
bidimensional ou tridimensional, o 
quantas dimensões possa vir a ter. 

 
Para ajudar você a entender, 

essa linha sai da escala do papel e 
caneta e vai para escala de uma 
fronteira, canal do Panamá, ou uma 
caverna, quais políticas essas 
fronteiras também participam de 
foram nossos corpos "extra-cis"? 

 

A linha acaba sendo agora 
um lugar de experiência, com corpo 
e  forma, não é só um corte ,a partir da 
escultura usando argila e usando 
as esculturas de papel aplico 
tridimensionalidade no espaço 
aparentemente bidimensional, que se 
apresenta a tridimensionalidade a 
partir de suas sutilezas, mesmo como 
representação gráfica porque ela se 
legitima como outro espaço. 

 
Precisamos lembrar que 

apesar dessa independência, a linha 
se cria a partir de uma genealogia 
anterior e assim que feita se torna 
outro espaço, tomando para si uma 
cultura uma política 
dependente/independente talvez, mas 
legítima. 

 
Linha é essa que modifica a 

paisagem, constrói fronteiras, cria 
experiências de gênero e de 
identidade. Eu sou a linha, e o sou 
aquilo que não se definiu ainda, e 
quando se define tem propriedades 
que ainda não foram experienciadas 
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pela binaridade, mas tudo será 
questão de tempo depois que essa 
linha for inscrita na história. 
 
	
	
	
	
	
	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

 
 
 
 
 

obr
as 

 
	a		A	N	D	R	Ó	G	I	N	A											2	0	2	0		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

CLIQUE	NA	
DESCRIÇÃO	DE	
CADA	SÉRIE	E	
ACESSE	O	
CONTEÚDO	DO	
SITE:	
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RECONHECIMEN
TX 
Reconhecer-se é a atividade 
que valida a nossa existência 
em outros corpos. Quando 
isso não acontece, exercitar 
essa atividade a partir dos 
aparelhos sociais é um modo 
de hackear aquilo que nos é 
negado, pois, mesmo 
negados, nossos corpos serão 
sujeitos dessa sociedade já 
que essa investigação é o que 
nos dará pistas de como 
nossos corpos foram abjetos 
ou marginalizados pela 
sociedade que nos sonegou. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	
 
"Recorte Andrógino 2". 
26x18,5 cm. Colagem chita e 
gravura pastel oleoso. 2017-
cod. A02  
	

 
 
 
 
 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/reconhecimentx
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PAISAGXM 
Há uma espécie  de natureza 
pseudo-orgânica que rege 
nossas culturas e políticas e 
que, apenas as observando, 
analisando e entendendo 
como potências, 
poderemos  mudar a fruição 
desses  discursos. 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 

 
"Angiospermas". 42,5x43,5 
cm. Intervenção em chita com 
pastel oleoso. 2017-cod. A28  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/paisagenxs
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RACIOCINIX 
O pensar exercido pela razão 
em busca de entendimento de 
atos e fatos, formula ideias, 
elabora juízos e deduz algo 
aplicável ao real; não só a 
nossa capacidade como a 
nossa consciência dentro de 
um corpo social. A 
desconstrução do gênero se 
desdobra em feições sobre ou 
até ‘quanto refere a mim?’, ‘a 
você?’, ou como articular 
outras existências, a partir de 
politicas que corpos atribuem 
significados pela sua 
anatomia, seu pronome. 
Talvez o hackeamento, ou a 
resposta para essas 
perguntas seja desse 
raciocínix. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
"PANfleto informativo". 21 x 
29,5 cm. Intervenção em 
material impresso com 
colagem sob papel. 2018-
cod.A82 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/raciocinix


 77 

 
 
 
 
LINHX DX 
PENSAMENTX 
Não podemos esquecer que a 
linha de pensamento foi 
construída e é legitimada por 
um corpo ainda hegemônico 
(macho, branco, 
masculinizado heterossexual). 
Contudo, a gestão de 
conhecimento construída por 
essa sociedade nos fornece 
pistas para hackear o sistema 
que nos exclui por negligência 
e não por não saber quem 
somos, e incluir novas linhas 
dentro dessa corpo social. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
"Uma história da Androginia 
(quipo)".42 x59,5 cm.Técnica 
quipo em chita(tecido de 
algodão) sob papel. 2018-
cod.A86 

 
 
 
 
 
 
 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/linhxsdxpensamentx
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IDENTIDADX 
A identidade não é só uma 
instituição que nos fornece os 
documentos para 
regulamentação dentro de leis 
e normas da sociedade. 
Identidade é um meio de nos 
resgatarmos a partir de 
nossas individuações e, ao 
mesmo tempo, coletividade. 
Pensar como a nossa forma, a 
nossa carne, nosso corpo 
toma sentido a partir da nossa 
percepção sobre o mundo e a 
percepção de como o mundo 
vê a gente. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
"anonimx". Fotomontagem 
Digital. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/identidadx
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TENSX OPOSTX 
Muito do que a humanidade 
conhece ou entende sobre 
gêneros se dá sobre a 
diferença do outro por uma 
dualidade dentro de um 
sistema binário, machista e 
heteronormativo, em que a 
cultura se instrui a partir da 
falta que existe no outro. 
Assim se cria uma rede de 
tensão não muito móvel: o 
texto social. Mas ainda há 
muito do que se explorar além 
de tempo e espaço, bem e 
mal, céu e terra; precisamos 
entender outras dimensões e 
espectros desse discurso.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Desgaste Tempo-Espaço". 
29,5 x 21 cm. Colagem com 
tecido desfiado. 2017- 
cod.A52  

 
 
 
 
 
 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/tensxsopostxs
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MACIXZ 
DOMESTICX 
Ambiente privado. Casa. 
Lugares que foram 
condicionados à cultura 
feminina se tornam um dos 
grandes pilares na 
desconstrução do que se 
conhece como o gênero e 
sexualidade, expressa a partir 
de funções e papeis 
sociais/sexuais. Se 
insubordinar a hierarquias de 
diálogos fora e dentro de 
nossa casa, nossa intimidade, 
é uma de muitas brechas que 
nos permite enxergar uma 
cultura que há muito foi 
desvalidada, mas faz parte de 
todos nós e são 
imprescindíveis para nossa 
validação como ser social. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
"O pão nosso de cada, miolo". 
Intervenção com massa de 
pão e tecido de algodão-
chita.2019. cod 142 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/macixsdomesticx
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PRIMEIRX RELE
VX 
Não há o estado de 
permanência; o que fora 
construído está em constante 
conversão pelos próprios 
agentes que o construíram, 
conceitos sedimentados e 
repousadas sobre o corpo 
social. O exercício de acessar 
tais relevos sociais, de alguma 
forma, permite  entender e 
reconstruir outras paisagens. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Camuflado". 50 x 59 cm. 
Intervenção em chita com 
colagem. 2017-cod. A31 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/primeirxsrelevxs


 82 

 
 
 
GENDRADXS 
Sexualidade e gênero não são 
propriedade de corpos, mas 
um conjunto de efeitos 
produzidos em 
comportamentos e relações 
sociais como uma espécie de 
Tecnologia Política Sexual de 
posições sociossexuais. O 
corpo se engendra a partir do 
momento em que o 
reconhecemos e delimitamos 
seus espaços e limites, e a 
partir desse exercício de 
mapeamento, o corpo 
conquista novos espaços e 
ganha forma e uma nova 
consciência tanto de si quanto 
de quem o vê. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
"Gendradx". Mancha Gráfica 
38 x 26 cm. Serigrafia . 04 
Cópias. 2020 cod 181 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/gendradxs
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CARTOGRAFIX 
DX CORPX 
Processo de reconhecimento 
dx corpx que parte da minha 
pesquisa de estudos de 
gêneros, utilizando 
ferramentas do meio da 
cartografia e do estudo 
topográfico, cruzando com 
questões sobre identidade e 
dignidade. Um exercício que 
se propõe a romper com o 
campo que delimita a forma e 
que, a partir do corpo que a 
toma, produz a consciência de 
sua existência. A forma só é 
quebrada, rompida e 
reconstruída quando 
compreendida. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
"Cartografix dx corpx". 
Intervenção em corpo com 
pastel oleoso. 
Fotoperformance. Arquivo 
digital.2020 
 

 
 
 
 
 
 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/cartografxdxcorpx
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X OUTRX DX 
OUTRX 
Alteridade do latim alteritas 
('outro') 
 
Aquilo que forma uma 
paisagem, e a mesma que a 
desforma, processo contínuo 
de interação interdependente 
do ‘outrx’. A linha não existe, 
ela se manifesta como 
representação da 
aproximação e contrastes 
entre corpxs. Céu e Terra, 
Noite e Dia, todos parecem se 
complementar...Mas e quando 
a binaridade não é o suficiente 
para compreender a própria 
alteridadx, quando estamos 
falamos do outrx dx outrx? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
"Descobrx (desdobre) 2". 
Desenho Escultura. Tinta 
acrílica e vinil transparente. 34 
x 69 cm. 2020. Cod 280 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/x-outro-dx-outrx
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LINHX DX 
CARNX 
A carne é uma das principais 
substâncias que nos definem, 
mas será que nossos corpos 
sempre falaram assim? A 
história, assim como a 
geografia, mostra que, igual à 
paisagem que vemos, nossos 
corpos são um resultado de 
um compilado de eventos que 
os transformam e modificam 
constantemente; somos 
sedimento daquilo que a 
humanidade já foi um dia. 
Qual a nova forma que a 
nossa carne terá daqui para 
frente? A carne como linha 
que se expande no espaço, a 
partir da consciência que se 
toma dela e da nova linha que 
se articula a ela: despertar 
para se reconhecer e legitimar 
a existência das 
possibilidades de corpos que 
se encontram dentro de um 
corpo social.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
"Mapx-Carnx (mape 
carne)".Carne e tinta 
acrílica.28 x 18 cm. 2020. Cod 
282 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/linhxdxcarnx
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CORPORIEDADX 
A linha é compreensão pela 
qual cérebro reconhece e 
utiliza corpo como instrumento 
relacional com o mundo, 
criando estruturas físicas 
como estruturas experienciais 
vividas. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Corporeidadx 7" (dentro de 
uma paisagxm, há outra 
paisagxm). Colagem com 
chita, tinta acrílica e papelão. 
4 x 11 cm. 2020 cod 218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/corporiedadx
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ESPACE ENTRE 
A linha é uma medida, 
representação gráfica que 
parece definir fronteiras e 
limites. Mas em mundo com 
mais de duas dimensões, se 
fossemos atribuir uma 
existência a ela, seria a 
proximidade ou confronto 
entre diferentes corpos, 
formas, tamanhos, volumes, 
contrastes... e não se limitaria 
apenas a uma divisão, mas 
ampliaria uma fresta, para a 
criação de um novo espaço, 
"espaço entre" que se revela a 
cada tensão entre suas 
fronteiras, um espectro vivo e 
mais profundo, o emergir do 
contemporâneo. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
"Profundezx". 7 x 9 x 6 cm. 
Escultura de espuma. 2020. 
cód 254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina/espace-entre
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CLIQUE	ABAIXO	E	
ACESSE	MAIS	
CONTEÚDO	DA	
PLATAFORMA	DE	
PESQUISA	E	ARTE	
A	ANDRÓGINA:

SITE  

INSTAGRAM  

YOUTUBE 
LINKTREE 

 
 

CLIQUE	AQUI	

CLIQUE	AQUI	

CLIQUE	AQUI	

CLIQUE	AQUI	

https://androgina.wixsite.com/androgina
https://www.instagram.com/aandrogina/
https://www.youtube.com/channel/UC53JwOIIjrZA6_U7ekw8LzA
https://linktr.ee/androgina


 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCREVI 

UM  

LIVRO 

ERRADO	a		A	N	D	R	Ó	G	I	N	A	

	
PLATAFORMA	DE	PESQUISA	E	ARTE	A	ANDRÓGINA	
p		r	i	m	e	i	r	a			e	d	i	ç	ã	o					
s	ã	o			p	a	u	l	o		2021	
 


