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É com esta pergunta que escolho iniciar este texto 
para falar sobre a não binariedade e destilar 
informação sobre uma comunidade estigmatizada, 
invisibilizada e hostil izada socialmente, a 
comunidade transgênera. Não há como entender a 
não binariedade sem antes entendermos a 
binariedade. Não há como entender a binariedade 
sem entendermos a cisgeneridade. E entendendo 
esse processo destinatário e violento de gênero 
podemos compreender o que são corpos não 
binários e a multiplicidade de corpos trans 
existentes 

Quando a palavra gênero surge em sociedade ela 
vem de uma pesquisa realizada onde o objetivo 
era comprovar que gênero é a maneira cultural 
com que escolhemos vivenciar as masculinidades e 
feminilidades de cada tempo. Gênero são as 
imposições de cada cultura destinadas ao 
nascimento a partir do órgão genital (pênis x 
homem, mulher x vagina), sobre direitos e deveres 
de como deve ser um homem e uma mulher desde 
o berço até o fim de sua existência em sociedade. 
Vivenciar gênero em sociedade é então performar 
aquilo que impuseram sobre sua cultura, ou sair 
totalmente fora dela. A esse processo de 
destinação dado no nascimento e ao decorrer da 
vida chamamos cisgeneridade.  

Cisgeneridade seria então um destino de gênero, 
implementado aos corpos desde o nascimento, 
sendo este o momento em que a binariedade é 
i n s t a u ra d a . B i n á r i o s i g n i fi c a d o i s , d u a s 
possibilidades de existência atreladas aos órgãos 
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genitais. Se o bebê nascer com pênis é homem, se 
nascer com vagina é mulher. A partir dessa 
constatação um destino se cria, uma cartilha é 
instaurada a assegurar a vivência desse corpo. Essas 
duas possibilidades de gênero criadas pela 
cisgeneridade vão controlar e moldar os corpos, 
implicando na escolha do nome, das roupas, dos 
brinquedos, do comportamento, da postura, da 
retificação nos documentos oficiais, do que se pode 
ou não fazer, do que se deve ou não ser, quem se 
deve amar e uma infinidade de regras de gênero! 

Todo corpo que não atende as demandas deste 
caminho e quer se deslocar dele é então um corpo 
trans. Um corpo trans é um corpo que se deslocou 
da cisgeneridade, um corpo que transitou de 
gênero, que deixou de cumprir as imposições do 
gênero que lhe foram destinadas. Dentro da 
comunidade transgênera temos uma multiplicidade 
de nomes e corpos. Temos homens transgêneros, 
mulheres transgêneras, travestis, pessoas não 
binárias e identidades outras que possam a vir se 
reivindicar como identidades trans. Temos pessoas 
queer, genderfluid, entre outras identidades que 
podem ser lidas também como identidades não 
cisgêneras. A todos esses corpos a cisgeneridade e 
a compulsão binária atrelada ao genital custou caro, 
visto que todo corpo trans foi impedido um dia de 
manifestar a sua identidade no mundo, seja ela qual 
for. Esse processo de transição e afirmação seja 
binário ou não já é por si só violento, todos os 
corpos trans sem exceção são atravessados pela 
violência e pela marginalidade, pelo impedimento 
da sua fluidez.  

Um erro constante é enxergamos a pessoa não 
binária como um corpo que não é trans, que é outra 
coisa! Para responder isso precisamos pensar que o 
não binarismo encontra na própria formação da sua 
linguagem uma negação, um não justamente contra 
a compulsão cisgênera que mutila e binariza os 
corpos. Quando uma pessoa reivindica uma 
identidade não binária ela está se dando o descanso 
da linguagem, está se relacionando com uma 
palavra que a deixa fluir e não lhe solicita uma 
cartilha de gênero que a adoecia e torturava. Desse 
modo mais do que negar o binarismo corpos não 
binár ios estão negando pr imeiramente a 
cisgeneridade. Porque são corpos trans, são 
vivências trans, e toda a vivência que não se adequa 
aos moldes da cisgeneridade pode ser vista então 
como uma vivência transgênera. Um corpo que se 

deslocou das amarras de gênero impostas a ele, 
porque não lhe cabiam, porque não eram 
possibilidades, mas amarras destinadas desde o 
nascimento.  

Então como uma identidade pode começar com um 
não? Porque é a partir da negação que podemos 
investigar e encontrar em nós uma outra identidade 
possível. A negação nos abre portas, nos traz dores 
insuportáveis ao passo que também nos desloca 
para outros mundos. A cisgeneridade nos adoeceu, 
produziu em nós marcas do não dito e do não 
vivenciado desde criança, marcas da punição 
causadas pelo poder e controle das polícias de 
gênero. Mas negar a cisgeneridade, dizer um não é 
apenas o começo de uma longa performance de 
gênero, onde possamos talvez começar a 
experimentar uma outra possibilidade, até então 
negada a nós, a todos os corpos trans, desde que 
demos o primeiro suspiro de vida. O não é a 
primeira porta que abrimos para que outros sim 
sejam possíveis de serem vivenciados e explorados, 
dentro e fora de nós. Negar também é uma forma 
de existir, e o primeiro passo de todo corpo trans é 
negar a cisgeneridade.  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