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MODA E EXPRESSÃO SEXUAL: 

O VESTIR COMO DESENHO E REGISTRO DE UMA MULHER 

IDEALIZADA. 
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O presente trabalho expõe breves considerações acerca da pesquisa que está sendo 
desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Desenho, Cultura e Interatividade. Esta 
pesquisa trata das relações entre o universo cultural de um sujeito e os domínios 
estéticos da Moda, materializados como Desenho por meio da Aparência. Em específico 
aqui tratamos dos modos de construção da Aparência dentre o grupo de Travestis da 
cidade do Salvador, buscando compreender as formas de organização simbólica das 
mesmas através do Redesenho de seus corpos, vestimentas, comportamento e ação.  
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O tema central dessa investigação sugere uma reflexão sobre os artifícios de 

construção da Aparência utilizados pelos indivíduos através do uso e da manipulação da 

Moda que, enquanto caráter de materialização do universo cultural de um sujeito, 

imprime em seus corpos um meio de expressão de suas características individuais e/ou 

paridades com o grupo no qual se insere.  

A proposta dessa pesquisa se empreende como uma maneira de estreitar a 

relação do Desenho enquanto registro e linguagem com os estudos pertinentes à Moda e 

propõe uma documentação dos modos de construção da aparência dentre o grupo de 

Travestis da Cidade do Salvador na Bahia, que se reúnem regularmente na sede do 

Grupo Gay da Bahia (GGB), compondo a Associação das Travestis de Salvador 

(ATRAS). 

Adotamos como substrato teórico deste trabalho: Cultura, Moda, Desenho e 

Redesenho. Entendemos Cultura
2, como o universo de significados e sentido construído 

pelo homem, através da sua relação com o mundo natural, com o meio social, com as 
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outras pessoas e consigo mesmo, cujas relações de sentido encontram-se implícitas ou 

explícitas, concretizadas em seus modos de pensar, agir e sentir. Moda
3 è considerada 

como um repertório de signos cambiantes e materiais que se tem à disposição para a 

construção do visual. Este formato, jamais estável, responde ao universo cultural do 

sujeito, e especialmente, expressa sua construção como indivíduo. Para efeito de 

análise, a Moda é vista no sentido do acervo de peças de roupa, acessórios, cosméticos e 

de outras práticas utilizadas para alteração da aparência. O Desenho
4 nessa conjuntura 

consiste em um sustentáculo de comunicação que ratifica a construção de idéias de um 

indivíduo e apresenta-se como registro de tais pensamentos sobre um suporte visível e 

inteligível pelo outro. O ato de desenhar aqui consiste em interpretar um conceito e 

expressá-lo a fim de registrá-lo. Quando esta ação ocorre a partir de um desenho 

preexistente o chamamos de Redesenho
5 Redesenhar consistiria, portanto em atuar 

numa idéia já expressa a fim de modificá-la ou adicionar informações sobre a mesma. 

Tomamos como “ser Travesti” nessa especulação, o indivíduo do sexo 

masculino que incorpora características físicas do ser feminino – seios, nádegas, lábios e 

maçãs do rosto arredondadas, aspecto dos cabelos, sobrancelhas etc. - adquiridas através 

de intervenções cirúrgicas e ingestão de hormônios, e que se veste e se porta de modo 

semelhante ao indivíduo do sexo feminino cultivando essa imagem cotidianamente, 

porém conservando o órgão sexual masculino. Observamos que este indivíduo não é 

uma Transexual que tem como diferença básica o modo como se relaciona com o seu 

órgão sexual masculino. Sendo diferente da Travesti - que utiliza o pênis em sua prática 

sexual - a Transexual opta quando possível, por modificar a genitália por meio da 

cirurgia de adequação de sexo.  

Partindo do substrato teórico aqui definido, temos a Travesti como base das 

investigações que intentam relacionar as práticas da Cultura com o fenômeno da Moda, 

considerando como suporte de expressão e registro dessa relação a Aparência - 

caracterizada pelo Desenho de suas formas corporais, vestimenta e ação -, de modo que 

o Redesenho seria uma redefinição de todo esse conjunto.   

O objeto desse estudo se situa dentre os processos de produção de significado, 

no estabelecimento de relações com o meio social onde se inserem e com os grupos 
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humanos diversos a ele ou que o contemplam. Sendo que é justamente o modo com que 

a Travesti relaciona-se com as práticas de organização simbólica pertinentes ao universo 

feminino o objeto dessa análise. 

A Travesti nos aponta as possibilidades do ser humano se redesenhar por meio 

de artifícios incomuns a sua natureza, que virão a produzir novos significados e a 

cultura de modo geral é o alicerce de construção para as significações que compõem a 

apresentação visual da Travesti, ou seja, é o universo feminino estabelecido pela cultura 

ocidental que servirá de repertório para construção da aparência feminina no corpo 

masculino da mesma.  

Para balizar tal reflexão, encontramos em GEERTZ (1989) um conceito de 

cultura essencialmente semiótico, onde ele assume a cultura as como as teias de 

significados tecidas pelo homem e defende que sua análise deve ser realizada não como 

uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à 

procura de significado. Através da pesquisa Qualitativa - MINAYO (1994) - com 

orientação Etnográfica - GEERTZ (1989)-, aqui se trabalha com o universo de 

significados correntes no grupo de Travestis, assim como os motivos, crenças e 

aspirações que as fazem particulares, em especial estamos lidando com as suas ações e 

relações estabelecidas com o entorno, com o seu meio e com a pesquisadora. 

Entendendo a Moda como: “um dispositivo social, caracterizado por uma 

temporalidade particularmente breve, por reviravoltas mais ou menos fantasiosas, podendo, por 

isso, afetar esferas muito diversas da vida coletiva.” (LIPOVETSKY: 1989: 24), basearemos 

este estudo segundo as definições de Lipovetsky, aceitando um conceito de Moda fruto 

da quebra da tradição e do mimetismo coletivo na ordem das aparências, que resulta na 

individuação dos gostos, na apoteose da gratuidade estética, num plano de expressão da 

liberdade dos sujeitos, sendo esta a lógica constitutiva do universo das aparências como 

nos diz o autor. Por sua vez, DORFLES (1979) afirma que: “a moda não é apenas um dos 

mais importantes fenômenos sociais – e econômicos - do nosso tempo; é também um dos 

padrões mais seguros para medir as motivações psicológicas, pisicanalíticas, socioeconômicas 

da humanidade.”. Dessa maneira, mesmo não sendo o interesse direto deste trabalho 

compor um estudo psicanalítico do grupo em questão, temos as teorias de Moda como 

um campo seguro para se compreender tais procedimentos, uma vez que a expressão 

visual das Travestis se orienta de forma conjunta a práticas comuns dentre quaisquer 

indivíduos, que vejam na sua apresentação visual um modo de expressão de sua 

individualidade.  



Tanto a Moda como forma de auto-observação estética e marca de distinção 

singular defendida por LIPOVETSKY (1989), quanto a Moda que funciona para 

“diferenciar de algum modo o próprio eu do dos outros e desta maneira “personalizar” o seu 

corpo através de um elemento que “acrescente” algo à pura e simples naturalidade do corpo.” 

que nos fala DORFLES (1979), nos servem de base para compreensão da expressão 

visual da Travesti. Do mesmo modo, no que se refere à Aparência, temos GARCIA E 

MIRANDA (2005), que nos oferece uma grande contribuição, segundo afirma: 

 

 [...] “moda é conjunto atualizável dos modos de visibilidade que seres humanos 
assumem em se vestir com o intuito de gerenciar a aparência, mantendo-a ou alterando-
a por meio de seus próprios corpos, dos adornos adicionados a eles e da atitude que 
integram ambos pela gestualidade, de forma a produzir sentido e assim interagir com o 
outro.” GARCIA E MIRANDA (2005: 18).   

 
Ser, fazer e aparecer compõem a construção simbólica da Travesti, que tem na 

sua Aparência um suporte visível – um Desenho – da sua essência, como nos mostra 

CIDREIRA (2005), que afirma: 

 

“Caluniam-se as aparências. Tomam-lhe invariavelmente por enganadoras. Sob o 
pretexto de que elas não dizem sempre a verdade – o que é verdadeiro –, lhe acusam de 
mentir sem cessar, mas as aparências revelam mais frequentemente do que enganam. 
Elas não têm nada a esconder, porque estão inteiras no visível.” CIDREIRA (2005:17). 
 

O elemento da Moda como constituinte da construção da Aparência e de uma 

rede de sentido, como nos apresenta CIDREIRA (2005) no capítulo Moda e 

Significação – onde nos aponta a importância de uma estética visual específica e 

singular na definição do indivíduo que o faz por meio da adoção de determinada 

constituição visual – nos é muito interessante aqui, no sentido de possibilitar a 

compreensão do comportamento e da ação da Travesti como um processo de Redesenho 

e redefinição não só de suas formas visuais e corporais, mas principalmente do seu “eu”.  

Para constituição da imagem feminina, as Travestis num primeiro momento 

experimentam sobre seus corpos o vestuário e acessórios femininos, se utilizam de 

hormônios femininos que começam a reestruturar os seus corpos, fazendo desenvolver 

seios, mudança no timbre de voz e um delineamento sinuoso de sua estrutura física. 

Como meio de potencializar e gerar uma forma fixa – uma vez que o uso de hormônios 

deve ser contínuo e não gera efeitos tão evidentes – utiliza-se o silicone para modelar 

seios, quadris, rosto entre outras partes do corpo. 



O conceito de Redesenho neste trabalho, é um suporte essencial para 

compreensão dos procedimentos de redefinição da Aparência no grupo de Travestis. 

Interferindo no Desenho biológico do seu corpo, que emana características masculinas, 

as Travestis atuam num processo de estudo e recomposição deste corpo que, 

naturalmente, já apresenta um Desenho que o identifica enquanto gênero e etnia, dentre 

outras características físicas. A prática do Redesenho dentre o grupo de Travestis 

provavelmente não parte de um processo técnico de desenho ou projeto. Não obstante, a 

perspectiva de formação da Aparência feminina da Travesti é fruto de uma minuciosa 

análise das formas e trejeitos femininos para que, partindo dessa observação, a sua ação 

possa ser construída, mesmo que de um modo diverso ao comportamento e ao visual da 

mulher biológica. 

A prática do Redesenho define uma nova forma a partir de um Desenho 

preexistente, nessa prática existe uma vivência concomitante das características iniciais, 

em atuação com a nova configuração. O Redesenho pressupõe uma análise das formas 

existentes para que novas características sejam adicionadas à mesma partindo de um 

estudo das partes e do todo simultaneamente, produzindo assim uma nova forma, uma 

diferente criação. No caso da Travesti esse Redesenho se define num processo de 

recomposição da forma, uma vez que a sua estrutura corporal inicial não é decomposta, 

mas recomposta por meio da adição de contornos femininos sobre a mesma. A 

modelagem do corpo da Travesti produz uma imagem feminina ao mesmo tempo em 

que mantém vivas certas características masculinas inevitavelmente. Uma vez partindo 

de um corpo masculino, as características femininas adicionadas a este resultarão numa 

ação em conjunto, que é exatamente o que caracteriza o grupo em questão.  

Como modo de compreensão do conceito de Redesenho buscamos FERRARO 

(1988), a autora volta suas teorizações para a área de arquitetura, tratando dos processos 

de reestruturação do ambiente urbano e de práticas como a restauração, o redesenho de 

cidades entre outras. Suas reflexões sobre o redesenho de cidades podem aqui nos 

interessar por analogia, uma vez que este processo também se inicia por meio de um 

desenho pré-existente para produção de um novo ambiente e por isso deve também 

partir, segundo propõe a autora, de um estudo da situação inicial para que assim sejam 

adicionadas novas estruturas ao ambiente urbano. No que toca ao conceito de 

Redesenho aqui proposto, a autora contribui quando em sua teorização declara que o 

redesenho supõe uma distância do sentido original pela modificação contextual que todo 

redesenho traz como conseqüência, ao passo em que implica um movimento 



concomitante para atrás e para frente mantendo em conjunto características do desenho 

original e da nova constituição simultaneamente.  

  Partindo dessa exposição, chegamos ao estudo em questão onde o passado e o 

presente, igualdade e diferença, feminino e masculino, convivem de modo conjunto e 

assim constroem o desenho visual da Travesti. A criação de um Desenho a partir de 

outro, como um processo de reestruturação de idéias, atitudes e comportamento, nos faz 

chegar a uma noção de Desenho abrangente a ponto de aceitar a ação como parte da 

estruturação da forma. Uma vez que a roupa se define como tal a partir do corpo que a 

utiliza - sendo o inverso também verdadeiro - esse conjunto gera a Aparência, que por 

sua vez, se compõe a partir de tais elementos postos em ação. Logo, para se 

compreender a expressão visual/sexual do grupo em questão, é necessário entender o 

Desenho como uma estrutura complexa de registro da interioridade, manifesta na 

exterioridade de um indivíduo.   

Para além do desenho gráfico temos outras estruturas também caracterizadas e 

compreendidas como Desenho, a partir do momento em que sua imagem gera formas, 

linhas, pontos, planos ou cores que possam referencializar uma idéia e materializá-la. 

Para GOMES (1996) “O desenho é uma das formas de expressão humana que melhor permite 

a representação das coisas concretas e abstratas que compõem o mundo natural ou artificial em 

que vivemos.”. Essa afirmação mostra a pluralidade do uso do desenho gráfico, embora 

possamos relacioná-la também à multiplicidade de estruturas em que o Desenho se 

expressa. O autor nos fala que o estudo do Desenho é de fundamental importância para 

a compreensão de aspectos da cultura material, e em particular, da influência desta 

sobre a cultura das idéias e a do comportamento de um povo. Assim, temos aqui um 

estudo de Desenho cujo desenvolvimento interage com tais compreensões e procura se 

estabelecer como elemento aglutinador de todos estes aspectos. 

Algumas obras que tratam especificamente de questões voltadas à expressão 

sexual das Travestis nos serviram de base para a estruturação deste estudo. Num 

primeiro momento trazemos OLIVEIRA (1994), cujo trabalho, realizado no Mestrado 

em Ciências Sociais da Ufba e editado por esta instituição, traça um perfil realista da 

Travesti nas ruas de Salvador quando em sua maioria concentravam-se no bairro do 

Pelourinho na década de 80. A autora nos fornece relatos verídicos desses indivíduos. 

Nessa época os estudos ainda tratavam o grupo com pronomes masculinos, mas uma 

outra perspectiva da vida destas pessoas em um tempo anterior ao nosso pode ser 

acessado por meio desta publicação.  



Como documentação da construção do corpo e do gênero das Travestis 

contemporâneas, incluímos BENEDETTI (2005), um trabalho que torna pública sua 

pesquisa, fruto de alguns anos de trabalho de campo e de prevenção da Aids com o 

grupo, iniciado em 1994 com as Travestis de Porto Alegre/RS, que se estendeu desde a 

sua graduação em Ciências Sociais ao mestrado, pelo Programa de Pós-graduação em 

Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Com base nas leituras das obras supracitadas, que tratam de temas relacionados 

ao comportamento das Travestis pode-se perceber que sempre a Moda virá a iniciar o 

seu processo de construção, completá-la ou representá-la ao longo de sua história e que 

o Redesenho Visual que praticam é uma culminância da imagem que têm de si desde 

sempre e não uma transformação fruto de uma escolha projetada. Segundo os 

depoimentos das Travestis apresentados nos trabalhos de OLIVEIRA (1994) e 

BENEDETTI (2005) pode-se perceber uma relação de complementaridade e profunda 

interação com objetos de Moda como vestidos, batons, sapatos entre outros.  

A Travesti se põe na discussão que aproxima teorias de Moda – no âmbito dos 

processos de construção da aparência – e das teorias de Desenho – no tocante aos 

modos de ratificação da existência num processo de reestruturação das formas no 

Redesenho – como um suporte dos estereótipos, convenções e imposições sociais sobre 

o corpo humano, em especial sobre a figura feminina. A sua imagem visual é ao mesmo 

tempo uma ruptura de padrões, no que se refere à ação da travestilidade, ao mesmo 

tempo em que gera um documento do formato de feminilidade instituído socialmente. 

Tentaremos compreender a estética Travesti sob a égide da dinâmica da Moda, 

que cristaliza numa imagem modos de pensar, ser e agir construídos por meio do 

Redesenho, quando esta modifica sua estrutura formal a partir de aparatos 

vestimentares, ingestão de hormônios, incisões corporais e maquiagem. Estes itens se 

encontram inclusos no conjunto dos processos de construção da figura utilizados por 

mulheres brasileiras cotidianamente, mas, apesar disso, tal prática exercida por esse 

grupo é recebida socialmente como um desafio a normas pré-estabelecidas e definições 

do que seria parecer masculino ou feminino, resultando num processo factível de 

exclusão social.  

O estudo da Aparência da Travesti – que mantém vivos os traços de feminilidade 

e masculinidade de modo concomitante - seria um suporte para documentação e 

compreensão dos processos de coerção social e massificação de aparências instauradas 

pela Moda ao longo desses anos de história. Dessa maneira, o estudo que aqui se expõe 



tem como objetivo principal – desmistificar - no sentido de desconstruir os mistérios - 

que envolvem o ato de ser Travesti e desconsiderar as pré-concepções em relação a 

mesma, mostrando-a como um indivíduo que celebra as práticas de construção e 

intervenção na existência humana como qualquer outra pessoa.  
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