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Resumo: Este artigo problematiza o documentário “Bombadeira: a dor da beleza” de Luis Carlos de 

Alencar. Em setenta e cinco minutos o diretor nos mostra a vida de algumas travestis e seus desejos 

de modificação dos corpos. Corpo esse que problematizo como manifestação de suas experiências, 

como materialidade de seus desejos. E para que isso aconteça recorrem a dolorosas aplicações de 

silicone industrial, feito por outra travesti, chamada de “bombadeira”, que dá título ao longa-

metragem. É neste ponto que percebo suas corajosas invenções da existência. Suas resistências são 

problematizadas considerando o aporte foucaultiano pensando a parrèsia como essa coragem 

trazida pelas travestis em suas vidas. E assim contesto a moral que as subjugam, que as 

discriminam, que as segregam.  

Palavras-chave: Travestis. Corpo. Coragem. 

 

“A dor da beleza é porque sai rasgando, e a bicha ta ali sentindo dor e ta aguentando. Ela ta 

sentindo a dor mas sabe que vai ficar bonita”.  Essa é Samara falando sobre o processo de 

“bombar”, ou seja, a injeção de silicone industrial feita por uma travesti conhecida como 

“bombadeira”. Samara é uma das travestis que contam suas vidas no documentário do diretor 

baiano Luis Carlos de Alencar. Seus amores, suas decepções, seus cotidianos, suas vontades, seus 

sonhos e seus corpos, são os temas tratados em “a dor da beleza”. Aliás, a construção desses corpos 

é o foco do documentário. Que estas, para viverem seus desejos, recorrem às “bombações” para a 

construção desse corpo. 

Assim, “Bombadeira: a dor da beleza” traz as travestis por elas mesmas. O documentário 

mostra-nos que a vontade de serem femininas supera os medos e angustias de uma vida infame. 

Pagam um alto preço por descumprirem a sequência sexo-gênero-desejo, segundo Butler (1993). No 

entanto, suas vidas trazem a coragem, denunciam a busca por uma nova forma de pensar suas 

existências. Como borboletas, a “bombação” representa sua transformação, a sua saída do casulo. A 

dor é apenas um processo, um rito de passagem que estas enfrentam sem muito pensar. 

Luis Carlos de Alencar trouxe o cotidiano de travestis. Segundo conta-nos: “Eu quis dar 

visibilidade a outros espaços, buscar lugares onde geralmente ninguém entra. Busquei uma imagem 

mais próxima da intimidade.” Essa é a linguagem que o diretor nos mostra em Bombaderia. Adentra 

suas intimidades, ouve suas histórias de encontros e desencontros. Traz a travesti para além do 

estereótipo da prostituição. Dá voz a esses sujeitos corajosos no viver. 
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Na cena da “bombação”, vamos ver uma travesti deitada e em seu quadril várias agulhas 

penetram sua carne. A bombadeira vai aos poucos injetando aquele óleo viscoso, por meio de 

grossas agulhas e ouvimos os gemidos de dor da travesti, os quais são amenizados pela fala da 

bombadeira que “é assim mesmo”. O silicone vai formando alguns nódulos sobre sua pele, que esta, 

terá de dissolver por meio de uma massagem, extremamente dolorida. E assim modelar aos poucos 

o tão desejado corpo feminino. 

A coragem que suas vidas inventam, de ousarem ir além das zonas fronteiriças, de viverem 

um desejo que se realiza no corpo, pois o corpo aqui é entendido como “corporeidade, veículo e 

sentido da experiência” (Maluf, 2002, p. 146). É o que nos diz Sônia Maluf deste corpo que existe 

enquanto afirmação de suas identidades neste que se revela feminino à medida que se constrói. 

Portanto aqui quero pensar o processo de “bombação” enquanto afirmação e não enquanto negação. 

A dor como expressão de uma coragem de se construir. De uma invenção estética enquanto 

afirmação de si perante uma norma que as dizem aberrações, monstruosidades, abjeções. 

A coragem na vontade de viver suas transformações e assim assumirem suas verdades faz 

com que pensemos as “travestilidades como processualidades em trânsitos situadas entre a 

afirmação de suas verdades, ousadas, corajosas e afirmativas de suas estilísticas da existência diante 

de determinações do sistema” (Peres, 2012, p. 540). Determinações estas que as colocam nos 

lugares de “inabitabilidade do sujeito” (Butler, 1993 p. 155), que são as latrinas fétidas que as 

aberrações devem ocupar. Porém estas, como afirmações de um bem viver, ousarão desintegrar essa 

lógica e se afirmarão.  

Assim as travestis são essas que descumprem o padrão por meio de seus corpos 

modificados. Assumem-se enquanto inventoras de si mesmas. Portadora de um desejo que não é 

apenas querer é fazer, é inventar. Porém, a travesti justamente por desestabilizar essas fronteiras 

sofre o peso da discriminação.  

No entanto é preciso re-pensar essa regra, colocar o binarismo certo/errado, 

homossexual/heterossexual em questão. É preciso dar possibilidades a esses sujeitos; é preciso fazer 

com que a vida cante e dance em um balé de cores, de tipos físicos, de sotaques, de subjetividades. 

E assim quero trazê-las como trouxe o documentário. Como pessoas, não como monstros. Como 

mulheres que assumem o seus desejos e vão vivê-los intensamente.  

Tão intensamente que incomodarão ao casal mathusiano como sua sexualidade burguesa, 

branca, heterossexual, pro-criativa. Isto também o documentário quer discutir. Por que esses 

sujeitos são tão marginalizados que são feitos sem história, sem sentimentos, sem identidades? Luis 
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Carlos de Alencar adentra suas casas para mostrar-nos que não somente de “pista” (prostituição) 

vive a travesti. Mas também de sonhos, de amores, de alegrias e tristezas. Que contrariamente como 

deseja a moral, estas ousam viver. Ousam construírem-se enquanto um novo modo de ser, como 

uma estética da existência, como uma “invenção do porvir” (Branco, 2008, s.p). Ela é essa que ousa 

desejar, que ousa viver sua existência como uma forma de exercitar sua liberdade. 

E é desta liberdade que quero tratar aqui. Quero questionar a margem, como uma pré-

determinação a esses sujeitos. Quero pensar o submundo, como uma criação da 

heteronormatividade. Como se a travesti já trouxesse como sua verdade a doença, o crime, a 

abjeção
2
. 

E a verdade que quero pensar, é essa da coragem, da ousadia, do enfrentamento. Questionar 

a “anormalidade” e dizer que essa é uma invenção macabra da “boa” sociedade patriarcal. E para 

isso entreteço problematizações com o documentário “Bombadeira: a dor da beleza”. 

Corpo-corporalidade: a “Bombação” 

Quatro agulhas estão encravadas em sua carne. A câmera foca um quadril. Nesse momento o 

documentário mostra o processo de “bombação”. Uma travesti deitada e várias agulhas que agora 

são acopladas a seringas estão a introduzir o silicone em seu corpo. A dor é notável em suas feições, 

visualizadas pelo contrair de usas sobrancelhas. O líquido tem dificuldade em penetrar a pele 

mesmo usando grossas agulhas, a bombadeira tem de fazer um esforço para introduzir o líquido 

gelatinoso e espesso. E esse vai formando umas espécies de nódulos que tem de ser espalhados, 

massageando fortemente o local. E a bombadeira avisa antes: “isso vai doer viu”. E é com um 

gemido alto de dor que a travesti bombada recebe a massagem.  

Essa cena é ponto alto do longa-metragem e reflete a coragem em se inventar. O processo de 

bombação é o ritual de passagem, do “gayzinho” à travesti, à feminilidade. Larissa Pelúcio (2005) 

nos ressalta a importância da transformação:  

A transformação seria então esse processo de feminilização que se inicia com extração de 

pelos da barba, pernas e braços; afina-se a sobrancelha, deixa-se o cabelo crescer e passa-se 

a usar maquiagem e roupas consideradas femininas nas atividades fora do mundo casa. A 

seguir começa a ingestão de hormônios femininos (pílulas e injeções anticoncepcionais e/ou 

                                                           
2 “Aqueles que ainda não são sujeitos, mas que formam o exterior constitutivo ao domínio do sujeito. O abjeto designa 

aqui precisamente aquelas zonas ‘inóspitas’ e ‘inabitáveis’ da vida social, que são, não obstante, densamente povoadas 

por aqueles que não gozam do status de sujeito, mas cujo habitar sob o signo do ‘inabitável’ é necessário para que o 

domínio do sujeito seja circunscrito” (BUTLER, Judih. Corpos que Pesam: Sobre os Limites Discursivos do “Sexo”. In: 

Guacira Lopes Louro. (Org.). O corpo educado. Pedagogias da Sexualidade. 3a. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2010. v. 01. 174 p). 
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de reposição hormonal) passando por aplicação de silicone líquido nos quadris e 

posteriormente nos seios (PELÚCIO, 2005, p. 99). 

E ainda nos diz que essa transformação nunca acaba, terá sempre algo a modificar. Assim a 

travesti se faz no processo, no mudar constantemente seu corpo. Muitas vão às ruas se prostituir 

para realização desse sonho de se tornar feminina. Durante o documentário Andressa, uma das 

travestis entrevistadas fala sobre a “fada madrinha”, como são também chamadas as bombaderias. 

Essa, diz que pôde se livrar da calça com enchimentos nos quadris, quando finalmente conseguiu se 

“bombar”. Assim, pensar a travesti é pensar em processo escreve Sônia Maluf (2002). É pensar seus 

corpos enquanto corporalidade, experiência que se materializa. Pois, é nesse corpo que seu desejo, 

sua vontade é manifestada “o corpo transformado apresenta-se como o espaço de reterritorialização 

desses sujeitos da margem” (Maluf, 2002, p, 147). O seu corpo é também expressão de sua 

resistência. É nele que elas existem.  

A travesti e sua dissidência à sequência sexo-gênero-desejo faz repensar com seu corpo 

construído as morais vigentes e excludentes. Traz uma nova maneira de viver, repensa o “normal”, 

o normatizado, o instituído, aquele que não tem beleza, que não tem arte. Faz pensar na 

essencialização da verdade de que todos precisam ser heterossexuais. E assim a construção deste 

corpo representa uma resistência a toda essa castração subjetiva. Pois, 

Os corpos ganham sentido socialmente. A inscrição dos gêneros — feminino ou masculino 

— nos corpos é feita, sempre, no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as 

marcas dessa cultura. As possibilidades da sexualidade — das formas de expressar os 

desejos e prazeres — também são sempre socialmente estabelecidas e codificadas. As 

identidades de gênero e sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações sociais, 

elas são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade (LOURO, 2010, p. 11). 

Redes essas de poder, que dirão a esses corpos descumpridores da verdade que pagarão um 

alto preço por sua coragem. Serão postos à margem, sem direitos, entregues à abjeção. Isso quer 

dizer, viver na invisibilidade do sujeito. Na penumbra do direito, nas latrinas da “moral e dos bons 

costumes”. 

No entanto, e é exatamente neste corpo aberrante, que estas construirão suas corajosas 

estilísticas da existência. É este corpo desterritorializado, no qual a resistência acontecerá. É este 

corpo marginal que possibilitará a vivência de sua singularidade. A invenção de novas práticas que 

tragam o repensar as fronteiras, o desestabilizar a norma como aquelas que desdizem, que desfazem 

a sequência descrita por Butler (1993), como a forma correta e “natural”. Essas: 

explicitam o caráter performático (fabricado, construído) do gênero, multiplicando-o em 

possibilidades até então impensáveis; colocam o conceito de sexo natural e a-histórico na 

berlinda, ao explicitarem novas possibilidades de sua configuração; enfim, desestabilizam 

as fronteiras de um corpo concebido como imutável, revelando que essas fronteiras não são 

inquestionáveis e inequívocas, pois são constantemente construídas, destruídas e 

reconstruídas dentro de determinado contexto histórico. (COELHO, 2001, s.p.). 
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Assim a travesti questiona, faz pensar, enfrenta, deseja, se constrói. No entanto, ela é 

constituída dentro de uma lógica segregacionista, que institui um modelo heteronormativo, mas é 

para além deste modelo, para além da exclusão, do abandono, da estigmatização, das verdades 

absolutas e absolutizadas que o documentário fala das travestis.“Bombadeira”, traz um outro olhar 

que é o do respeito, da visibilidade. A linguagem do longa é composta por imagens cruas deixando 

os sujeitos, as travestis falarem. Vem mostrando o cotidiano destas que vivem na periferia da cidade 

de Salvador. Vem trazendo o depoimento emocionante de um ex-marido de uma travesti já falecida, 

Emanuel, falando de sua esposa e do amor que ainda sente por esta, em suas palavras, “uma pessoa 

maravilhosa”.  

A coragem da travessia 

“Bombadeira” traz a resistência de vidas que ousam, que desejam, que subvertem 

corajosamente um sistema que não as considera. Mas elas estrategicamente buscam formas mesmo 

que perigosas de enfrentar essa travessia que chamamos de vida. Em uma célebre passagem do seu 

Assim Falou Zaratustra, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche (2000) conta-nos que Zaratustra 

“chegando à cidade mais próxima, situada nos bosques” (Nietzsche, 2000, p. 25) encontra uma 

multidão que está a assistir a um “espetáculo de um bailarino de corda” (p. 25). No entanto algo de 

terrível acontece. Durante sua apresentação o bailarino de corda é interceptado por outro acrobata 

“que parecia um palhaço com suas mil cores” (p. 30). E então esse lança “um grito diabólico e 

salta” (p. 30) por sobre o bailarino de corda. Este cai e morre. A multidão se dispersa. Assim é a 

vida, uma corda estendida sobre um abismo, uma travessia cheia de perigos. Um pouco antes de 

morrer Zaratustra diz ao bailarino que seu ofício, é “coisa que não é para se desprezar” (p. 30), pois 

ele lidou com o perigo. Enfrentou o perigo do lançar-se.  

Assim gostaria de pensar estas que se lançam à travessia da vida em busca de seus sonhos. 

Em busca da realização de seus desejos. Uma vontade que subverte, que remexe, que desmonta. 

Assim essas travestilidades se põem à travessia. Arriscam-se resistir.  

Eugênia Vilela (2003) define resistência como criar. Assim elas criam em seus corpos os 

seus desejos. As travestis “expressam singularidades possíveis em consequência de uma evolução 

criadora que faz destas ensaios de bem viver” (Peres, 2012, p. 540). Como podemos ver na fala de 

Andressa no filme dizendo quando foi para São Paulo trabalhar em um salão de beleza e quando 

volta, essa diz: “a coisa foi forte viu, me transformei em uma mulher maravilhosa, ai que delícia”. 

Essa coragem que é expressada em suas existências questiona a heteronormatividade como regra. 
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Questiona o submundo de seus destinos. Faz-nos pensar que mesmo sendo consideradas abjetos, 

monstruosas, essas, subverterão os guetos escuros e úmidos que destinaram a elas. Suas vidas como 

ensaios de bem viver trarão a possibilidade do inventar.  

O documentário segue e agora passa a mostrar um casebre em ruínas da periferia de 

Salvador. Algumas roupas penduradas em janelas, uma música ao fundo. Quando surge uma 

travesti que convida o diretor a entrar. Adentram o seu simples apartamento e começam a 

conversar. Ela mostra um vestido vermelho, “de grife”, mas diz que a rua ultimamente não pede 

mais essas coisas. Que ela pode ir mais básica, simples, que “ganhará a mesma quantia”. Em 

seguida é questionada se ela tem um companheiro, onde ela responde: “tenho um sim, faz doze 

anos”. 

Na cena seguinte aparece um homem, Emanuel. Ele encontra-se dentro de uma casa, e então 

começa a falar. Fala muito de um anjo que uma mulher teria trazido da Suíça. Uma mulher, porque 

até aquele momento não havia falado de quem se tratava. Era a esposa de Emanuel, Michele, uma 

travesti. Ele diz que sempre a amou, que nunca teve vergonha deste fato. Apresentou-a para toda 

sua família. Que fizeram uma festa de casamento. “Ela de véu e grinalda, e eu de terno”, relata 

Emanuel. Viveram muito tempo juntos até o falecimento de Michele, por complicações de um 

câncer, onde ele diz chorando, emocionado ao se lembrar do dia do falecimento de sua esposa. 

Essas vidas ousadas na travessia, que se deparam com muitos palhaços demoníacos neste 

caminho, arrebata-nos. Nós brancos burgueses, que vivemos nossas vidas longe da imoralidade, da 

abjeção, do crime. Jogam o resistir em nossas faces brancas.  Um resistir que é cotidiano, que é aos 

moldes de pequenos gestos, falas, olhares. Um resistir que é para além da revolução, para além da 

sobreposição de uns subjugados sobre aqueles subjugadores. Na fala de Emanuel encontra-se 

presente o componente desta nova estilística do viver trazida por essas atravessantes, andantes, 

resistentes. Essas insinuantes do bem viver, essas corajosas bailarinas das cordas da vida. Essas 

atravessantes equilibristas do criar. 

Enfim, essas com sua ousadia e coragem enfrentam esse sistema segregacionista. Esse 

sistema no qual a sequência sexo-gênero é imposta e reafirmada a todo tempo. Mas essas se 

colocam enquanto vendavais nesse padrão falocêntrico. Como ciclones da resistência, Bombadeira 

as traz. Mostra suas coragens, suas criatividades do viver, seus rompimentos com os padrões. E 

assim Bombadeira nos permite pensá-las a partir de um conceito trazido por Michel Foucault em 

seu último curso ministrado no Collège de France, no ano de 1984. Aqui no Brasil traduzido como 

“A Coragem da Verdade”. Neste, Foucault explora o conceito de “parrhèsía” dos gregos.  



 

7 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2013. ISSN 2179-510X 

(...) quem usa a parresía, o parresiasta, é alguém que diz tudo que tem em mente: não 

oculta nada, senão, que abre completamente seu coração e sua mente a outras pessoas 

mediante o discurso (...) na parresía, o parresiasta atua em consideração dos demais, 

mostrando-lhes tão diretamente como é possível aquilo que realmente acredita (...) a 

específica atividade discursiva da enunciação parresiastica, portanto, toma a forma: sou 

quem pensa isto e isso, sou quem pensa isto e o outro. (PERES, 2012, p. 540 In: 

ABRAHAN, 2003)  

Assim o dizer a verdade, assumir a coragem de dizer a verdade, como nos traz Wellausen 

(1996) “a parresia estabelece uma relação de risco daquele que fala com o que diz; é irrupção 

desordenada de discursos verdadeiros que abrem uma multiplicidade de impactos possíveis e 

imprevisíveis” (p. 116). A parresia é expressão de uma coragem de ser. Uma expressão sincera de 

si diante do mundo. Na Grécia uma expressão do falar verdadeiro, “coragem de estabelecer 

correspondência entre viver e dizer. O que dá sustentação e credibilidade a quem fala é a coerência 

entre o que ele diz e a maneira como vive. A coragem é a ligação do conhecimento da alma à prova 

da vida” (Wellausen, 1996, p. 116). Assim aquele/a que é capaz de expressar e viver uma posição 

social e política do si, perante uma sociedade, mesmo sabendo dos “impactos possíveis e visíveis” 

(p. 116), esse/a é o parresiasta. 

Podemos pensar as travestis como essas que estabelecem relação entre o viver e o dizer. 

Suas vidas são formas de dizer perante um mundo suas verdades. Suas verdades que chocam, 

porque revelam a outra parte que não queremos ver. Revelam a possibilidade, o devir. Remexem 

nos padrões há tanto estabelecidos. Suas verdades trazem um componente político, porque 

desdizem as instituições como escola, família, igreja, estado. Por isso estão na corda-bamba, porque 

tem a coragem de viverem intensamente seus desejos. Não ficaram delegadas ao esquecimento do 

silêncio dos injustos, do silêncio dos párias e mal paridos. As travestis ousam construírem para si 

novas maneiras de pensar a existência.  

A dor e o sofrimento provocados pela “bombação”, nas falas de Pai Neném, são encaradas 

como enfrentamento ao esquecimento a que são submetidas. Esquecimento este presente na fala de 

várias travestis que narram o longa-metragem. 

“Bombaderia”, por nos levar a pensar nas margens criadas pelo centro, pela moral, quer 

mostrar também essa realidade dura e sofrida. Essa, vivida com muita vontade e persistência, mas 

uma realidade que poderia ser diferente se houvessem mais políticas públicas para essas pessoas, se 

essas pudessem ter mais acesso a bens considerados básicos, essas, teriam uma vida menos 

acometida por palhaços demoníacos querendo derrubá-las de suas travessias. “Bombadeira” quer 

nos fazer pensar nestas existências singulares, produtivas, corajosas. Mas também nos mostra que a 

lógica macabra que é instalada com a criação da norma sexual, da heteronormatividade, cria dor e 



 

8 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2013. ISSN 2179-510X 

sofrimento, angústias e separações. Segundo uma travesti entrevistada no vídeo, que não mostra o 

rosto, diz: que a travesti “só consegue mudar o seu corpo através dessa bombadeira, que se torna a 

única saída, a única esperança para essa travesti, porque mudança de corpo pelo meio 

convencional é muito caro”. Assim o documentário também denuncia a exclusão dessas vidas 

infames.  

Ao mesmo tempo que o longa-metragem traz a alegria de construir um corpo desejado, por 

meios subversivos e perigosos, traz os sofrimentos físicos e psicológicos a que estas estão 

submetidas. “Bombadeira” nos mostra a realidade de muitas travestis, que como retratado, tem seus 

sonhos, tem suas famílias, seus amores. E tem a coragem de viverem, de ousarem, de quererem. 

O documentário tem suas últimas cenas, Samara chegando à porta da escola onde estuda. 

Ela leva algumas coisas que vende no intervalo entre as aulas. E diz que tem um sonho de ser 

veterinária, pois, assim ela poderá mudar de vida, ter uma vida melhor. Samara cursa o ensino 

fundamental. Mas para fechamento do documentário temos a fala de Pai Neném, um babalorixá que 

tem o sonho de colocar silicone. Ele diz: “ta vendo aquela sereia ali (se referindo a uma imagem de 

uma sereia que se encontra em sua casa) com aqueles seios bonitos, eu tenho vontade de me 

“bombar”. E um dia vou fazer, com ‘bombadeira’, ou sem ‘bombadeira’”. 

Considerações Finais 

O documentário de Luis Carlos de Alencar possibilitou pensar uma realidade tão 

marginalizada, tão estigmatizada, mas sem o olhar do estigma, ou da marginalização. “Bombadeira: 

a dor da beleza” mostra pessoas comuns, nem mais, nem menos que qualquer outra. Pessoas em 

suas lutas diárias por sobrevivência. Pessoas de carne e osso e no caso das travestis com silicone, 

que essas encaram com coragem e resistência. 

Quando dizem a elas para não fazerem, elas fazem. Dizem a elas para se calarem, para 

manterem-se em seus guetos escuros, sujos e silenciosos, mas como vendavais do devir elas se re-

inventam como podem e também como não podem.  

A travesti faz do seu corpo expressão de sua existência. Faz desse corpo uma experiência 

que se manifesta é a possibilidade tornando-se materialidade. E esse corpo é o mote de 

“Bombaderia”. Ressalta as invenções que é possível fazer.  Ressalta o corpo desses sujeitos que se 

afirmam enquanto constroem-no. Assim podemos entender porque a “bombação” deste é tão 

importante a estas. 
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“Bombadeira” possibilitou dar voz, pois o documentário é feito com imagens cruas a partir 

da narração das travestis, a essas que são postas sem história, sem amores, sem famílias. Trouxe a 

coragem de suas resistências em enfrentarem a dor no ato de “bombar” que é a injeção do silicone 

industrial por meio de métodos rudimentares em intervenções cirúrgicas clandestinas. Mas também 

questiona a falta de acesso destas à saúde, à educação, à empregos dignos, à uma aceitação na 

sociedade.  

“Bombadeira” quer mostrar que nos silêncios das noites escuras, nas ruelas sujas e mal 

vistas pela moral, existem essas que mesmo ali sobreviverão. Corajosamente farão de suas vidas 

muito mais que as autorizam, muito mais que as deixam fazer. Pois, o documentário faz-nos 

repensar esses párias e mal paridos escolhidos, taxadas por essa norma. Por que a desgraça de 

alguns em prol da felicidade de outros?  

Enfim, problematizar o documentário foi pensar nessas resistências que existem 

corajosamente frente à dor do “bombar”. À dor de serem travestis em uma sociedade machista, 

segregacionista, excludente. A coragem de suas vidas, de suas travessias fazem-nos pensar em uma 

esperança que um dia os sujeitos possam viver livres, sem discursos perversos taxando-os, punindo-

os, desencorajando-os. Mas “Bombadeira” nos faz pensar que enfim é possível. 
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"It is the pain of beauty": transvestites and their bold stylistics of existence 

Abstract: This article discusses the documentary “Bombadeira: a dor da beleza” by Luiz Carlos de 

Alencar. In seventy-five minutes the director presents the Transvestite’s lifestyle and their desire of 

bodies modification. I analyze this concept of body as an expression of their experiences and as a 

embodiment their desires. And for that resort a painful industrial silicone applications, done by 

another transvestites, called “bombadeira” that gives title to the movie. At this point I see the bold 

inventions of existence. Their resistances are problematized on the contribution of the philosopher 

Foucault that thought about the parrèsia how this courage brought by transvestites in their lives. 

That way I wonder about the moral that judges, discriminates and secretes transvestites. 

Keywords: Transvestite’s. Body. Courage. 


