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RESUMO: Este estudo tem o escopo de questionar a exigência da linearidade sem
fissuras entre a construção das performatividades plurais e a heteronormatividade,
assumindo como objetivo geral analisar a dinâmica social da transfobia enquanto
violência ocorrida no contexto das relações afetivas intrafamiliares e amorosas.
Buscando fluidez entre os aspectos teóricos, metodológicos, técnicos e éticos, esta
investigação de cunho qualitativo, ancorou-se predominantemente em referências
teóricas queer e aprofundando a discussão com base na literatura de Judith Butler,
utiliza-se de materiais interdisciplinares de pesquisas locais que elaboram leituras
consonantes com estas teorias a partir de realidades dissidentes específicas do Brasil.
Tendo como campo para desenvolver o levantamento de dados o Centro Estadual de
Referência dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) e
enfrentamento à homofobia da Paraíba (Espaço LGBT), foram realizadas etnografias,
com enfoque na pesquisa participante. Considera-se que a dinâmica de afetividade
das lógicas cisnormativas, se encontra com a violência transfóbica e perpetra em uma
diversidade de performatividades e de laços relacionais. Assim, a transfobia, enquanto
sistema sobreposto a violências múltiplas concretiza-se por um espectro de formas,
com amplitudes e intensidades plurifacetadas. Diante de tais situações, pessoas trans
se fortalecem e se reinventam, fomentando demandas com um conjunto de
intervenções e enfrentamento. Evidenciando o caráter do protagonismo trans, o qual
contrapõe a subalternidade imposta, busca-se contribuir na abertura de possibilidades
que tracem caminhos comprometidos com um fazer acadêmico e um saber sociológico
voltado para o (in)visível, para aquilo que não quer ser dito, mas todo o tempo ecoa
nas relações: vidas trans (r)existem!
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