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omem vestido de mulher nun
ca foi novidade no Brasil. Pelo 
menos durante o Carnaval. No 
resto do ano. se ele ousar sair 

na rua vestido como ela. vai causar es
panto e invariavelmente virar alvo de 
piadinhas ou até coisa pior. Por isso, 
quando o cartunista Laerte veio a públi
co para assumir o hábito de usar roupas 
femininas, o falatório foi geral. Chama
do, entre outras coisas, de maluco e exi-
bicionista (para ficarmos apenas no re
gistro civilizado), Laerte não se abalou 
nem caiu do salto. Manteve a fleuma 
ao falar do assunto nas muitas entre
vistas concedidas. Sobretudo, conti
nuou circulando de unhas pin
tadas e cabelinho corte 
Chanel, no estilo pro 
fessora bem-compor-
tada da Universidade 
de São Paulo, como 
pode ser visto na 
foto ao lado. 

Além de curio
so, polêmico e in
voluntariamente 
divertido, o epi
sódio serviu para 
introduzir um no
vo termo tanto no 
noticiário quanto nas 
conversas: crossdres-
síng. Sem equivalente 
em português, a palavra 
inglesa "crossdresser" sig
nifica "alguém que se veste 

com roupas típicas de integrante do se
xo oposto". Ou seja, chama-se de cross
dresser o homem que usa roupas fe
mininas não necessariamente com co
notações sexuais. "Na verdade, cross-
dress é o mesmo que travestismo. Po
rém, como no Brasil o termo está es
tigmatizado, ligado à marginalidade e 
a alterações corporais, adotou-se a pa
lavra em inglês", explica o psiquiatra 
Alexandre Saadeh, do Hospital das 
Clínicas e professor da Pontifícia Uni
versidade Católica de São Paulo. VEJA 
entrevistou um psiquiatra, mas aten
ção: não se trata de uma patologia. O 
crossdresser é antes de tudo alguém 
que sente uma forte identificação com 
a personalidade feminina — a ponto 

de, inclusive, adotar seu figu
rino — independentemen

te de sua orientação se
xual. O cartunista, por 

exemplo, afirma ser 
bissexual, mas isso 
é apenas um deta
lhe. "Um caso co
mo o de Laerte, 
profissional re
conhecido e res
peitado, serve pa
ra desmistificar a 

SERÁ QUE ELE ERA? 
Monsieur d'Eon, 

o primeiro crossdresser, 
foi espadachim e espião 

do rei Luís XV: sexualidade 
à prova nas bolsas de 

apostas de Londres 







prática, além de ampliar o debate sobre 
o gênero", completa Saadeh. 

Também não se trata de um fenô
meno da vida moderna. A história re
gistra como o primeiro crossdresser 
certo Monsieur d"Eon, personagem po
deroso e politicamente influente na 
corte do francês Luís X V , soberano do 
século XVIII. Foi espião do serviço se
creto do rei, embaixador francês na In
glaterra e militar condecorado. Passou 
trinta anos de sua vida vestido de mu
lher. Sua habilidade com a espada — a 
arma — era tão admirada quanto seus 
gestos delicados para servir o chá e 
seus elaborados trajes femininos. A 
confusão de papéis chegou a tal ponto 
que, em 1771, a dúvida sobre a verda
deira identidade sexual do Chevalier 
movimentava cerca de 60000 libras 
nas bolsas de apostas de Londres. A 
verdade perdeu os cílios postiços com a 
morte de D'Eon. em 1810. Sim, ele era 
homem e, até onde se sabe, nunca se 
envolveu física ou sentimentalmente 
com nenhum dos sexos. Segundo o his
toriador americano Gary Kates, autor 
do livro Monsieur d'Eon É Mulher 
(editora Companhia das Letras), o cross
dresser do rei morreu virgem. 

"Acredito que crossdressing tem 
mais a ver com sensualidade, já que en
volve uma forma de prazer", diz a ameri
cana Veronica Vera, mais conhecida em 
Nova York como Miss Vera (veja o qua
dro ao lado). "Um homem que gosta 

de mulher vai continuar 
gostando de mulher, 
não importa a roupa 
que esteja usando", 
afirma Miss Vera, 
que se intitula mes
tre no assunto e pos
sui uma escola de 
"crossdressismo". 

Ao contrário do 

Brasil, onde não existem estatísticas, 
pesquisas ou estudos sobre crossdres-
sers, em países como Estados Unidos e 
Inglaterra o assunto vem sendo observa
do, estudado e debatido há anos—basta 
ver quanto é explorado no cinema e na 
música pop. Existem casos de cross-
dressers famosos, como o temido J. Ed
gar Hoover, fundador e diretor do FBI 
— a polícia federal americana, chefiada 
por ele de 1924 até sua morte, em 1972. 
Segundo consta, Hoover costumava dar 
festas crossdressers numa suíte do ho
tel Plaza, em Nova York, recebendo os 
convidados de salto alto, vestido longo 
e peruca loira. Mais notório ainda foi o 
piloto do Exército dos Estados Unidos 
Neil Cargile, que assumiu gostar de 
vestir trajes femininos depois de um di
vórcio, nos anos 70, e mereceu até um 
perfil na prestigiosa revista The New 
Yorker. Nascido em Nashville, no Ten-
nessee — o sul americano, aquele on
de "os homens são homens" —. Cargi
le não só adotou uma personalidade 
feminina (chamada "She-Neil"). como 
costumava misturar paletó e camisa 
masculina com minissaia quando ia a 
restaurantes da sua cidade natal ou 
mesmo aos clubes esnobes de Palm 
Beach, na Flórida, onde morava. Em 
ambos os casos — está documentado 
—, ninguém se importava. Consta que 
o irmão de Cargile cortou relações com 
ele, o filho dizia morrer de vergonha 
do pai — e a filha lhe deu de presente 
um estojo de maquiagem. 

É preciso dizer que existem dois ti
pos de crossdresser: aquele que se tra-
veste ocasionalmente por diversão e 
aquele que decide fazer a "transição". 
Ou seja, assumindo ou não uma 
identidade feminina, passa a se 
vestir de mulher em tempo inte
gral — como tem feito o cartu
nista Laerte. Podemos dizer que 
o crossdresser é alguém explo
rando um personagem. "E, 
quanto mais se explora um per
sonagem, mais se necessita de 
acessórios", ensina Miss Vera. 
Uma primeira sessão de trans
formação em sua academia não 
sai por menos de 500 dólares. 
Portanto, além de uma questão 
de gênero, trata-se também de 
uma questão econômica. Ser 
mulher nunca foi barato. 
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