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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar a crise de representação política a partir de questões que relacionam as construções de gênero e os espaços de poder político. Nossa

argumentação se origina da constatação, por meio de uma abordagem qualitativa, de que mulheres cisgêneras e mulheres transexuais possuem uma sub-representação nos

debates públicos e nos espaços políticos, ocupados majoritariamente por homens. Por meio de uma revisão teórica das obras de Judith Butler, Chantal Mouffe, dentre outras, que

abrem espaço para uma crítica das categorias de gênero impostas pelos sistemas políticos, propomos analisar como as características identitárias, impostas tanto pelo Estado

quanto por algumas vertentes do movimento feminista, invisibilizam sujeitos que se identificam como mulheres, mas que não se encaixam nos padrões já impostos pelo discurso

heteronormativo. Consideramos que certas características identitárias acabam por fechar espaços de poder político ao invés de reivindicar uma abertura. Por conseguinte,

objetivamos pensar a pluralidade de identidades de gênero no espaço social, assim como sua relação no interior de um jogo que correlaciona instituições públicas e a proposta de

um modelo democrático radical que remete à rejeição da categoria de sujeito como entidade única, o que visa atender as demandas e ampliar, através da diversidade das lutas

democráticas, os espaços políticos na sociedade. Desse modo, entendemos que os marcadores de gênero, que operam a partir de um padrão identitário de um suposto ser

feminino, expressa a falta de representação política das transexuais. Contra essa falta de representação, defenderemos o cenário da democracia radical como terreno fértil para a

criação de aberturas institucionais às demandas das mulheres, uma vez que em seu interior, o feminismo definir-se-ia como um movimento político não essencialista e voltado à

ampliação das liberdades e à conquista da igualdade social e política no interior da vida democrática.
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