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Introdução: Ao considerar a cartografia do desenho urbano, entende-se as pessoas
como elementos paisagísticos. Deve-se então considerar cada uma delas em suas
individualidades e grupos sociais, sob viés fenomenológico de análise das pessoas para
o planejamento urbano extensivo e inclusivo. Para que ao menos haja uma premissa
geral, determina-se um corpo por um conjunto de pessoas que apresentam identidades
parecidas, com comuns históricos, se diferenciando dos outros em suas lutas e
princípios; um corpo social. O corpo em questão é o trans, condenado à
marginalização e violência, trazendo-o à discussão da negligência sofrida por estas em
relação urbano sensível e democrático. Objetivo: Discutir a exclusão do grupo trans –
um elemento paisagístico das cidades contemporâneas – da inclusão urbana, levando
em conta os índices de violência e oportunidades recorrentes como espelho de métodos
de inserção e reeducação da sociedade como método de redução do preconceito e
fomentação da tolerância. Metodologia: A metodologia é analisar: as teorias de
planejamento urbano – da revisão bibliográfica de artigos e livros -  e os atuais índices
de transfobia, em nível nacional; o álbum musical “Pajubá” de Linn da Quebrada –
crucial para compreender o mundo psicológico que o movimento está condicionado.
Ademais, o conceito da psicogeografia – que analisa a interação entre homem e espaço
– é imprescindível para compreensão da composição de territórios apropriados pelo
grupo social e suas catarses em relação ao ambiente: o vínculo, pertencimento e
identidade refletidos no espaço.  Resultados: O preconceito reverberado nos motéis
isolados nas grandes e escuras avenidas, assassinaram 144 trans em 2017:
marginalizadas e condenadas à prostituição. Tal ambiente é decisivo em como a
imagem de tal grupo social é configurada: o primeiro estereótipo comum é aliá-las à
prostituição e depravação. Isso se deve à delimitação e apropriação do espaço,
constituindo um território: este não teria um caráter estrutural, mas simbólico. A
fenomenologia do sexo e do gênero aliadas às condições violentas, o linguajar travesti
e à condenação moralista, apresentam um corpo social fragilizado pela
hiperssexualidade, violência e redução da qualidade de vida – sendo possível a
sensação empática de se posicionar e compreender a luta e resistência de tal corpo
social. Em confronte à esta realidade, políticas públicas recentes têm incluído o grupo
em outras camadas sociais: estas têm se graduado e qualificado a mão de obra: como
por exemplo, o caso da professora transexual que renunciou 20 mil reais de
indenização em prol da educação dos agressores, apenas demonstra que a educação é
um método eficaz de reestruturar um corpo social no espaço urbano. Conclusão:
Conclui-se que o planejamento urbano negligencia o estudo psíquico dos grupos de
gênero que territorializam o espaço apropriado, marginalizado pelo moralismo. A
reinserção de tal grupo deveria ter um novo estudo cartográfico e psicológico em
proporção às novas políticas públicas, usando-o para estabelecer contato entre
educação e centro urbano. 
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