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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo fornecer um panorama geral, mesmo que
ainda precário, do campo em ascensão que é o Transfeminismo no Brasil. O trabalho se
subdivide em três grandes partes, a primeira conta com uma revisão de literatura sobre o
sujeito do feminismo com foco nos encontros feministas latinoamericanos e problematizando
a participação de pessoas trans* nesses espaços. A segunda parte retraça algumas raízes
históricas do transfeminismo no mundo, com uma revisão de literatura de textos produzidos
por pessoas trans* em resposta à sua exclusão do feminismo. A terceira e última parte
apresenta os dados das entrevistas realizadas com duas feministas trans*, para tentar mapear o
transfeminismo no Brasil, suas origens, características, pautas e relações com outros
movimentos e correntes.
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Finding Brazilian transfeminism: a preliminary mapping of a rising branch
Abstract: This paper aims to provide an overview, though still precarious, in the field of
Transfeminism that is on the rise in Brazil. The work is divided into three major parts, the first
is a review of literature on the subject of feminism with a focus on Latin American Feminist
Meetings, inquiring the participation of trans* people in these spaces. The second part
outlines some historical roots of transfeminism in the world, with a brief literature review of
texts produced by trans* people in response to their exclusion from feminism. The third and
final part presents data from interviews with two trans* feminists trying to map the
transfeminism in Brazil, its origins, characteristics, agendas and relations with other
movements and branches.
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Introdução
O presente trabalho tem como objetivo fornecer um panorama geral, mesmo que ainda
precário, do campo em ascensão que é o Transfeminismo no Brasil. Para tal foram realizadas
duas entrevistas semi-estruturadas com mulheres trans* que se identificam como feministas e
que se destacam na discussão desse campo. As entrevistas permitiram apreender, dentre outras
coisas: a) quais as concepções de feminismo orientam o transfeminismo; b) se é possível, ou
não, dizer que há no Brasil um movimento transfeminista; c) como se deu o surgimento e o
desenvolvimento do transfeminismo no Brasil; d) quais as características e especificidades do
transfeminismo; e) qual a relação entre o transfeminismo e outros movimentos. A escolha das
entrevistadas levou em conta os critérios de: i) participação destacada nos espaços de
discussão sobre transfeminismo, ou seja, nas comunidades “Transfeminismo” e “Discussões
Transfeministas”2 no Facebook, e do blog Transfeminismo – Discussões Transfeministas; ii) a
visibilidade de seu nome em sites de busca quando buscado pela temática Transfeminismo;
iii) e pela indicação de outras entrevistadas como pessoa relevante para a discussão
transfeminista.
A primeira parte do trabalho retomará o debate sobre o sujeito do feminismo de uma forma
mais geral para depois focar na discussão sobre a participação de pessoas trans* e as correntes
do feminismo contrárias a tal participação. Em um segundo momento resgatarei algumas
raízes históricas do transfeminismo, isto é, alguns posicionamentos e respostas de pessoas
trans* à exclusão de espaços feministas ou ataques realizados por feministas. Na terceira
parte, a partir das entrevistas, discutirei sobre a existência de um transfeminismo, suas
características, especificidades e relações com outros movimentos.
Por concordar com Haraway (1995) que todo saber é localizado e que por isso a objetividade
científica deve ser compreendida como um imperativo ético-feminista de posicionar-se, de
explicitar o seu local de fala, tomo como procedimento metodológico importante deixar claro
que sou um homem, gay, branco e cisgênero3, acadêmico e militante feminista e de
diversidade sexual. Além disso, tomei como preocupação metodológica dar preferência,
2

O Grupo Discussões Transfeministas é configurado como secreto, sendo assim, não é possível de ser
visualizado por aqueles que não integram o grupo, nem aparece nas buscas na rede social.
3 O termo será explicado mais a frente.
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sempre que possível, a autorxs trans*. É preciso explicitar, também, a preocupação com o uso
de uma linguagem não sexista e não binária, sendo assim, quando necessário a marca de
gênero das palavras será substituída por um x, para denotar que essa palavra pode indicar
feminino, masculino, ambos, um terceiro ou nenhum. Ao longo do texto o termo trans* será
preferido a outros como transgênero, transexual e travesti, por ser um termo guarda-chuva que
abarca esses e ainda outros como genderqueer, drag queen/king, crossdressers e etc. O uso do
asterisco é proposital para indicar as diversas possibilidades de identificação dentro ou até
mesmo fora do binarismo, bem como para enfatizar a fluidez dessas categorias. O uso
daqueles termos, em detrimento de trans*, será restrito apenas para ocasiões em que o
contexto requerer, seja porque xs autorxs em discussão utilizam o termo ou o movimento
assim se identifica.

1.1 Algumas tensões sobre o sujeito do feminismo
Desde meados da década de 1970, impulsionado por críticas das feministas negras e lésbicas,
o debate sobre o sujeito da teoria e do movimento feminista, ou do feminismo e suas
diferenças tem sido central, levantando perguntas como: quem seria legítimx para se
autointitular feminista? Quem estaria sendo representadx pelo feminismo? Quem pode falar
pelo feminismo? Quem pode participar de espaços feministas? Como alerta Lauretis (1990)
essas diferenças nunca são simplesmente internas ao feminismo, conflitos e divisões intrafeminismo. Elas dizem de uma relação crítica que o feminismo possui com fronteiras, com o
“fora”, o “externo4”, com a realidade social do mundo das profissões, das escolas, das
famílias, da política e etc. São diferenças não apenas entre (between) mulheres, mas também
dentro (within) das próprias mulheres em suas múltiplas dimensões. Perceber que essas
fronteiras são construídas é importante, pois como Butler (2003) problematiza, o processo de
construção política do sujeito está vinculado a objetivos como legitimidade e exclusão. Traçar
uma linha nós/elxs implica dizer quem e quais corpos podem ou não podem ser feministas e
falar pelo feminismo e como mostraremos adiante, quem pode ou não ser mulher.
Tendo em vista tais questionamentos tentarei, nesse tópico, retraçar alguns caminhos de
(re)construção do sujeito do feminismo com ênfase no contexto latinoamericano e na tensão
4

Sendo fora e externo termos colocados propositalmente entre aspas para questionar a sua naturalidade.
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gerada pela presença de sujeitos trans* em espaços feministas, por meio de um resgate
histórico dos Encontros Feministas Latinoamericanos e do Caribe. Tais encontros surgem no
início da década de 80 por iniciativa de organizações de mulheres como um espaço de
compartilhamento de vivências de um fazer feminista e unificação de uma agenda (ADRIÃO,
TONELLI, MALUF, 2011). Tomarei os Encontros como locus privilegiado para a análise aqui
pretendida por concordar com Alvares e outras de que
a história dos Encontros [Feministas Latinoamericanos e do Caribe] pode ser lida
como uma história de conflito e debate sobre as maneiras em que raça, etnia, classe
e orientação sexual são eixos organizadores da opressão de gênero e definem como
gênero é experienciado na vida cotidiana (ALVAREZ ET ALLI, 2003, p. 563).

Para o contexto Latinoamericano, Alvarez (2000) argumenta que durante as décadas de 60 e
70 deu-se ênfase na formação de uma identidade feminista no singular. Frente a um contexto
político de ditaduras militares e de implantação de modelos de capitalismo selvagem que
imperava na maioria dos países da região, a fronteira entre feministas e não feministas foi
traçada a partir de uma ênfase dupla no “geral” (luta contra as ditaduras e o capitalismo
selvagem) e “específica” (como violência doméstica e sexual, creches e direitos reprodutivos),
no “político” e no “cultural”, ou seja, na recusa de se privilegiar uma luta em relação a outra.
Nesse período, nomeado por Alvarez de segunda onda do feminismo latinoamericano, o
movimento herdava da esquerda – identificada pelas próprias feministas como hierárquica e
militarista - práticas e hierarquias organizacionais rígidas: organizavam-se congressos e
instancias representativas da “totalidade” das mulheres para produzir manifestos, palavras de
ordens e decidirem sobre o futuro do movimento. Poucas mulheres falavam e decidiam em
nome de uma multiplicidade.
A partir da década de 1980 o movimento feminista passa por diversas mudanças e mais uma
vez, as fronteiras e os sujeitos do feminismo são redesenhados (ALVAREZ, 2000; ALVAREZ
ET ALLI, 2003; ADRIÃO, TONELLI, 2008). Houve um abandono progressivo dos esquemas
de representação e práticas de “falar por si mesma” foram priorizadas. Se por um lado o
feminismo em seus primeiros tempos podia ser classificado como branco/mestiço e de classe
média, a partir da década de 1980 há uma predominância de mulheres pobres, trabalhadoras
e/ou negras e indígenas. As participantes do Segundo Encontro Feminista Latinoamericano e
do Caribe de 1983, ocorrido em Lima no Peru, ao enfrentarem a questão do sujeito do
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feminismo recusaram a criar um “feministômetro” que poderia indicar quem era mais ou
menos feminista e consequentemente quem poderia participar dos encontros (ALVAREZ ET
ALLI, 2003).
Tal debate permaneceu forte em outros encontros. Para exemplificar, Alvarez e outras (2003)
narram um episódio em que no Terceiro Encontro Feminista Latinoamericano e do Caribe
realizado em 1985, na cidade de Bertioga, no Brasil, um ônibus com um grupo de mulheres
de uma favela do Rio de Janeiro chegou às portas da conferência demandando participar do
encontro, mesmo sem possuir condições de arcar com o valor da inscrição. Adrião e Tonelli
(2008), ainda sobre o encontro de Bertioga, afirmam que a questão da inclusão, das diferenças
de raça, classe e sexualidade já estavam presentes nos debates daquele encontro. Porém, em
função da pouca organização desses grupos específicos (apenas as negras estavam realmente
organizadas), a identidade geral “mulheres” restava sem muitos abalos: “mulher era o
significante inquestionável, que reunia as mulheres do movimento, e que, portanto, não estava
sujeito a discussões ou maiores debates ou segmentações, ainda que grupos específicos e o
tópico diversidade já se apresentassem” (ADRIÃO, TONELLI, 2008, p. 457).
Outros grupos como as mulheres indígenas, as lésbicas e as jovens feministas se organizaram
melhor a partir da década de 90. Apesar de sempre presentes na luta feminista e de seus
grupos de trabalhos figurarem entre os mais concorridos as feministas lésbicas não tiveram
uma fácil inclusão da temática da orientação sexual dentro da agenda feminista. As Feministas
Lésbicas organizaram, por meio de uma Rede de Feministas Lésbicas da América Latina e
Caribe, um encontro regional independente em 1987, pouco antes do Quarto Encontro em
Taxco, o que permitiu uma maior organização e visibilidade para os encontros posteriores
(ALVAREZ ET ALLI, 2003). As mulheres negras tomaram um caminho similar, frente a
ausências de tratamento de suas questões dentro da agenda feminista e das especificidades de
sua vivência realizaram, na Republica Dominicana, o Primeiro Encontro de Mulheres Negras
da América Latina e do Caribe, em 1992. As jovens feministas também buscavam maior
reconhecimento de suas demandas, denunciavam que as feministas mais antigas falharam em
compartilhar o poder e com isso o movimento feminista repetia uma forma patriarcal de fazer
política, que resultava em hierarquias e invisibilização de algumas e exclusão de outras.
O “último encontro do milênio”, de Juan Dolio, em 1999, segundo Alvarez e outras (2003) foi
marcado pelo discurso da 'Diversidade'. A questão não era mais sobre como incluir 'outras' no
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feminismo e nos encontros, lésbicas, jovens, faveladas, indígenas e negras já estavam
participando e reinventando o feminismo, a questão passou a ser como lidar com esses 'novos'
sujeitos e feminismos. A diversidade, no encontro de Juan Dolio, era vista como algo positivo,
mas como as jovens feministas denunciaram, em uma declaração apresentada na plenária final
do encontro, o discurso sobre a diversidade implica em “diferença e desigualdade e não
permite o reconhecimento ou a legitimação dos/as outros/as e de suas experiências”
(DECLARACÍON DE LAS JÓVENES FEMINISTAS, 1999 apud ALVAREZ ET ALLI,
2003). Muitas mulheres, com a preocupação de que as muitas diferenças fragmentassem o
movimento feminista, respondiam as crescentes demandas por reconhecimento das
desigualdades entre mulheres com a insistência em um mínimo denominador comum, em algo
único que as unisse. Ou seja, ainda em Juan Dolio, a forma como se lidou com os 'outros'
feminismos e seus sujeitos foi o negligenciamento de suas pautas em prol da valorização de
uma causa geral das 'mulheres'.

1.2 A incômoda presença de sujeitos trans* em espaços feministas
Nos encontros dos anos 2000 as fronteiras do feminismo continuaram a ser reconfiguradas. O
10º Encontro, realizado no Brasil foi histórico, marcando a emergência de um novo sujeito
político para o feminismo latinoamericano: as mulheres trans*. Apesar de não ser nenhuma
novidade a circulação de alguns sujeitxs trans* pelos encontros, é apenas em 2005 que a
participação de tais sujeitos se torna central para o debate de um encontro. Adrião, Tonelli e
Maluf (2011) informam que mesmo antes do início do encontro já havia uma tensão no ar: o
movimento trans havia enviado uma carta à organização do encontro requerendo a
participação no encontro. Rapidamente constituiu-se, por via de e-mails, um fórum informal
para debater sobre a possibilidade de participação dessas mulheres no encontro, no qual
decidiram por não autorizar a participação de pessoas transexuais nesse encontro. Na plenária
inicial uma das organizadoras leu um documento em que justificava a decisão excludente
daquele encontro, afirmaram que não cabia à comissão organizadora deliberar por todas as
mulheres feministas. Sendo assim, coube à plenária final decidir pela participação de pessoas
trans* para o próximo encontro.
Mesmo sem a presença de pessoas trans* no encontro, a possibilidade de participação dessas
139

foi discutida de forma acirrada em vários espaços formais e informais, como em alguns
grupos de trabalhos, mas também nas conversas do dia-a-dia. Havia um receio, por uma parte
das participantes, de que a presença de tais sujeitos restringisse os direitos e as estratégias
feministas, de que as pessoas trans* fossem representantes dos homens dentro do movimento
feminista (ADRIÃO, TONELLI, MALUF, 2011). Um espaço decisivo para o debate foi a
plenária final: segundo Adrião, Tonelli e Maluf (2011) era possível diferenciar aquelas
favoráveis das desfavoráveis à participação de pessoas trans* por meio do gênero atribuído a
palavra transexual. Fica claro, a partir dessa discussão que: a) o feminismo ainda possui “as
mulheres” como seu sujeito; e que b) a discussão travada nessa plenária final não era apenas
da inclusão de novos sujeitos no feminismo, mas em última instância se essas pessoas trans
eram ou não mulheres. Assim, quem reconhecia esses sujeitos como mulheres e referia-se a
elas como “as” transexuais, eram favoráveis a sua participação nos encontros, enquanto
aquelas que não reconheciam esses sujeitos como mulheres, que utilizavam o gênero
masculino ao falar “os” transexuais, por sua vez, eram desfavoráveis.
A decisão tomada na plenária final do décimo encontro permitiu que pessoas trans* pudessem
participar dos próximos encontros, todavia, até hoje, essa participação não é tranquila. A
decisão foi criticada no último encontro, realizado em 2011 em Bogotá, como uma prova de
que “a política feminista tem sido carcomida em suas entranhas por estratégias e métodos de
tomada de decisão verticais e excludentes“ (DESATAR, DESNUDAR, REANUDAR, 2012,
p. 99 – tradução do autor), ou ainda como uma estratégia ou manifestação do patriarcado.
Esse mesmo encontro possuiu um dos primeiros espaços de discussão, chamados de espaços
de “Pro-vocaciones”5, sobre o transfeminismo em um encontro feminista. O espaço buscou,
seguindo fielmente o espírito da metodologia feminista, “questionar, instar a repensar
criticamente, a evidenciar e, sobre tudo, a desnaturalizar as redes de poder e as exclusões
que este gerou no interior dos movimentos feministas” (DESATAR, DESNUDAR,
REANUDAR, 2012, p. 99 – tradução do autor).
Outro caso ocorreu no ano de 2006, no VI SENALE (Seminário Nacional de Leśbicas). A
5 A metodologia de “Pro-vocaciones” divulgou antes do encontro alguns documentos breves sobre os distintos
temas que populavam e tensionavam o pensamento feminista para que esses temas circulassem pelas regiões e
fossem discutidos. Durante o encontro, as “Pro-vocaciones” foram divididas em dois momentos. No primeiro, o
foco foi em desatar e “despir” (desnudar) o tema a partir do diálogo coletivo, polifônico e a partir das
interseccionalidades. O segundo momento, teve como foco retomar (reanudar) o tema, e se realizou em plenária
por meio da apresentação dos resultados da discussão em grupo, com o objetivo de encontrar alguns eixos
articuladores do horizonte de construção dos feminismos (DESATAR, DESNUDAR, REANUDAR, 2012).
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organização do evento convidou a militante transexual Barbara Graner para falar na mesa “O
movimento de lésbicas em interface com os movimentos: feminista, negr@s, pessoas com
deficiência, prostitutas, bissexuais e transexuais”, mas não autorizaram a permanência da
palestrante no resto do evento, sob o mesmo argumento utilizado no 10º Encontro Feminista
Latinoamericano e do Caribe, de que a participação de mulheres transexuais deveria ser
votado na plenária final do encontro (VI SEMINÁRIO NACIONAL DE LÉSBICAS, 2006).
À época Barbara e a militante entrevistada para a presente pesquisa Aline Freitas denunciaram
o acontecido como sendo uma grave expressão de transfobia, o SENALE, por sua vez, tentou
afirmar que tudo não se passou de um mal entendido.
O debate sobre a participação de pessoas trans* em espaços feministas não é uma
exclusividade do contexto latinoamericano, é possível encontrar debates similares em vários
países. Nos Estados Unidos pode-se identificar tal debate desde pelo menos a década de 70.
Stryker (2008) reconta a história de Beth Elliott, uma cantora estadunidense, lésbica e
transexual. Elliott participou da cena musical hippie nas décadas de 60 e 70, mas também
possuiu um lado ativista, tendo sido vice-presidenta de uma das organizações lésbicas
pioneiras, a Daughters of Bilitis, em São Francisco. Todavia a história de Elliott sofre uma
reviravolta quando, no início dos anos 70, uma integrante do grupo feminista lésbico
separatista Gutter Dykes Collective, foi a público denunciar que havia sofrido uma tentativa
de estupro de Elliott diversos anos atrás. Essa mulher havia sido, anos antes, companheira e
amiga de faculdade de Elliott. A cantora negou veementemente as acusações, respondendo
que a falsa acusação por parte de sua antiga amiga deve ter sido uma forma de autodefesa
encontrada para justificar, perante o grupo separatista da qual fazia parte, o relacionamento
passado entre as duas (STRYKER, 2008).
A partir do momento da denúncia a carreira de Elliott começou a ruir. Em dezembro de 1972,
foi destituída do grupo Daughters of Bilitis, por não ser uma mulher 'de verdade'. Em 1973,
Elliott estava se preparando para se apresentar na Conferência Lesbico-feminista da Costa
Oeste, da qual inclusive participava do comitê organizador. Todavia o grupo Gutter Dykes
organizou uma panfletagem para protestar contra a presença de um 'homem' (Elliott) na
conferência. Além disso, a palestrante Robin Morgan em seu discurso ampliou os protestos,
questionando a plateia sobre por que algumas feministas defendiam a 'obscenidade' que é o
'travestismo masculino', por que permitem que homens que fazem paródia da opressão
feminina participem de organizações feministas? Morgan continuou afirmando:
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Eu não vou chamar um homem de 'ela'; trinta e dois anos de sofrimento e
sobrevivência nessa sociedade androcêntrica me fizeram conquistar o título de
'mulher'; um passeio na rua por um travesti masculino, cinco minutos sendo
perturbado (o que ele pode acabar gostando), e ele já se atreve, ele se atreve a
pensar que compreende a nossa dor? Não, em nome de nossas mães e nosso
próprio, nós não devemos chamá-lo de irmã. […] Ele é um oportunista, um
infiltrado e um destruidor com a mentalidade de um estuprador6 (STRYKER, 2008
– Tradução do Autor).

Morgan encerrou sua fala convidando as participantes a votar, naquela plenária, para expulsar
Elliott da conferência. A votação foi favorável à permanência de Elliott, mas aquelas que eram
contrárias ameaçaram implodir o evento caso a cantora permanecesse. Por fim, Elliott retirouse voluntariamente após a realização de seu show.
O caso Beth Elliott não é único, nem o primeiro do estilo e independente da existência real ou
não do estupro, se tornou paradigmático. Sua história é representativa da emergência de um
discurso no feminismo (em alguns feminismos) que marcou as mulheres trans* como homens
estupradores de mulheres, como uma penetração não desejada no espaço das mulheres
(STRYKER, 2008). Após a polêmica Elliott, o debate sobre a participação de pessoas trans*
reverberou em diversos espaços, como no caso da gravadora Olivia Records, exclusivamente
composta por mulheres, que possuía Sandy Stone, uma mulher trans, como engenheira de
som. Em 1977, algumas feministas anti-trans pressionaram a gravadora para expulsar Sandy,
ameaçaram realizar um boicote a gravadora por terem sido 'enganadas' sobre o espaço ser
exclusivamente feminino (STRYKER, 2008). Um caso mais recente e também muito notório
de debate sobre a participação de mulheres trans* é do Michigan Womyn's Music Festival. Em
1991, Nancy Burkholder, uma mulher transexual, foi expulsa do festival de música sob o
argumento de que o espaço era exclusivo para 'mulheres nascidas mulheres' (STRYKER,

6 I will not call a male 'she'; thirty-two years of suffering in this androcentric society and of surviving, have
earned me the title 'woman'; one walk down the street by a male transvestite, five minutes of his being hassled
(which he may enjoy), and then he dares, he dares to think he understands our pain? No, in our mothers' names
and in our own, we must not call him sister. I charge him as an opportunist, an infiltrator, and a destroyer—with
the mentality of a rapist (STRYKER, 2008).
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2008). Nos anos seguintes à expulsão a comunidade trans organizou, nas proximidades do
festival, um acampamento (Camp Trans) que realizava protestos, oficinas de combate à
transfobia e ainda tentava dialogar com a organização do evento. A partir do ano 2000 a
participação de mulheres transexuais operadas foi autorizada, assim operou-se uma passagem
de um espaço exclusivo para 'mulheres nascidas mulheres' para um espaço “livre de pênis”.
Essa política apesar de apoiada inclusive por uma parcela das mulheres transexuais, foi
criticada por Koyama (2006) por ser racista e ignorar o fato de que em geral mulheres negras
e pobres não possuem condições para se submeter à cirurgia de transgenitalização.
Essa corrente do feminismo não receptivo a pessoas trans* é melhor representada pela
feminista Janice Raymond, que em 1979 publicou seu polêmico livro “The Transsexual
Empire: The Making of the She-Male7”. Para Stryker (2008, p. 226 – tradução do autor) o
livro de Raymond teve “um papel muito importante na história política das pessoas
transgêneras, servindo como uma fonte para argumentos anti-transgêneros e como um
estímulo para a teorização sobre/por transgêneros”. O estudo realizado por Raymond (1994) é
uma pesquisa em ética sobre o “transexualismo8”, preocupada em como a medicina e a
psiquiatria se transformaram em uma forma de “religião secular” para o campo do
transexualismo. Como a própria Raymond aponta:

Meu foco principal é mostrar como os supostos benefícios à saúde da
terapia, do tratamento hormonal e da cirurgia substituíram os valores éticos
de escolha, liberdade e autonomia; como esses mesmos “benefícios” à saúde
difundiram uma consciência crítica sobre o contexto social no qual emerge o
problema do transexualismo; como mais e mais problemas morais tem sido
reclassificados como problemas técnicos; e como a própria noção de saúde,
conforme produzida por esse modelo médico, tornou a verdadeira

7 O Império Transexual: a Produção do “Travesti”, sem tradução para o português.
8 Há uma batalha discursiva no que tange os termos que se referem as pessoas e experiências trans*. O termo
transexualismo foi e é utilizado para patologizar, para marcar uma doença, é até hoje o termo que consta na
Classificação Internacional de Doenças (CID) F0.64 para descrever as experiências trans* como uma doença
psíquica. Todavia, grande parte do movimento de travestis e transexuais, movimento LGBT, bem como a
corrente transfeminista reivindica o abandono desse termo e o uso do termo transexualidade. Essa disputa não é
apenas linguística, mas política e serve para tentar afastar o caráter patológico. Para mais informações: Leite Jr
(2011)
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transcendência do problema transexual quase impossível9 (RAYMOND,
1994, p. 2 – Tradução do Autor)

Já nas primeiras páginas Raymond (1994), ao refletir sobre o uso da linguagem, das palavras
feminilidade/feminino/feminilização e masculinidade/masculino/masculinização, deixa claro
que o uso da linguagem estereotipada no livro é uma escolha intencional para trazer à tona a
superficialidade do “processo transexual”, construído artificialmente e cirurgicamente no
lugar de uma mudança profunda que encorajaria o desenvolvimento existencial do sujeito.
Refere-se, então, às pessoas transexuais como homem-para-mulher-construída (male-toconstructed-female) ou mulher-para-homem-construído (female-to-constructed-male). Além
disso, Raymond afirma que prefere não marcar esses termos com aspas ou itálico, mas que
sempre ao utilizar os pronomes ele e ela para se referir as pessoas transexuais pré ou pós
operação irá marcá-los com aspas para indicar que “transexuais são em todos os sentidos
masculinos ou femininos, [mas] eles não são fundamentalmente machos ou fêmeas.
Masculinidade (maleness) e feminilidade (femaleness) são governados por certos
cromossomos10 [...]” (RAYMOND, 1994, p. 4 – tradução do autor). A autora cria, assim, uma
divisão entre masculinidade (masculinity) e feminilidade (femininity) como construção social
e cirúrgica, que poderia ser acessada pelas pessoas transexuais, e uma outra dimensão da
masculinidade

(maleness)

e

feminilidade

(femaleness)

inalterável

e

definida

cromossomaticamente. Por último, Raymond (1994) defende o uso do termo transexualismo,
ao invés de transexualidade, pelo sufixo ismo ser utilizado para denotar ideologias. Para
Raymond (1994, p. 5 – tradução do autor) o transexualismo “constitui um programa
'sociopolítico' que está sabotando o movimento para erradicar os estereótipos de papeis
sexuais e a opressão nessa cultura”. Ainda segundo a mesma, a ideologia transexual abrigaria
bases de sexismo sobre o nome de terapia.

9 My main point is to show how so-called health values of therapy, hormonal treatment, and surgery have
replaced ethical values of choice, freedom, and autonomy; how these same “health” values have diffused critical
awareness about the social context in which the problem of transsexualism arises; how more and more moral
problems have been reclassified as technical problems; and indeed how the very notion of health itself, as
generated by this medical model, has made genuine transcendence of the transsexual problem almost impossible
(RAYMOND, 1994, p. 2).
10 Transsexuals are in every way masculine or feminine, they are not fundamentally male or female. Maleness
and femaleness are governed by certain chromosomes (RAYMOND, 1994, p. 4)
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Raymond (1994) dedica em seu livro um capitulo inteiro11 sobre a participação de mulheres
transexuais em espaços feministas, especialmente em espaços lésbico-feministas. Segundo a
autora essas lésbicas-feministas construídas 'transexualmente' estariam ocupando posições
importantes na comunidade feminista, elas seriam homens que passaram pela cirurgia e pelo
processo transexualizador, mas se arrependeram do procedimento. Assim, essas pessoas se
tornariam lésbicas-feministas para ter acesso mais uma vez à sua masculinidade, já que não é
possível reverter os tratamentos. Essas lésbicas feministas 'transexualmente' construídas
seriam um risco, pois estariam se tornando um homem entre as mulheres e, pior ainda, um
homem na comunidade feminina/feminista! Assim, a 'castração' por via da transexualidade
seria uma forma que os homens penetram na comunidade feminina, dividem, seduzem e
conquistam as mulheres. Raymonds (1994) chega inclusive a afirmar que essa 'penetração'
seria uma forma de estupro próprio das pessoas transexuais:

[t]odos os transexuais estupram os corpos das mulheres ao reduzir a real forma
feminina a um artefato, apropriando-se desse corpo para si mesmos. Todavia, a
lésbica-feminista transexualmente construída viola, também, a sexualidade das
mulheres e seu espírito. O estupro, apesar de geralmente ocorrer pela força, pode
também ser realizado por meio da fraude12 (RAYMOND, 1994, p. 104 – Tradução
do Autor).

A partir desses conflitos, seja nos Encontros Feministas Latinoamericanos e do Caribe, nos
encontros lésbico-feministas estadunidenses, nos festivais feministas de música ou até mesmo
em conflitos na produção acadêmica feminista como o gerado por Raymond e outras, pessoas
trans* se organizaram e produziram respostas, reinterpretaram o feminismo à sua própria
maneira para ampliar o leque de sujeitos, reivindicações e lutas do movimento.

2 O império contra-ataca: algumas raízes do transfeminismo
11 Capítulo IV: Sappho by Surgery: The Transsexually Constructed Lesbian-Feminist
12 All transsexuals rape women’s bodies by reducing the real female form to an artifact, appropriating this body
for themselves. However, the transsexually constructed lesbian-feminist violates women’s sexuality and spirit, as
well. Rape, although it is usually done by force, can also be accomplished by deception.
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Os textos de Stone (2006), de Feinberg (2006) e de Koyama (2003, 2006) são frequentemente
citados na literatura (STRYKER 2006, 2008) como alguns dos primeiros, mais célebres e
influentes para os Estudos Transgêneros. Não é por acaso que essxs mesmxs autorxs e textos
são também lembrados por Aline e viviane v., as duas entrevistas para o presente trabalho,
como tendo influenciado o transfeminismo. Cada um desses textos de forma mais ou menos
direta responde aos conflitos sobre o sujeito do feminismo, aborda a exclusão que pessoas
trans* vinham sofrendo e são um manifesto para uma luta por melhores condições, por
inclusão, autonomia e representação. Por tanto, tais textos serão revisitados aqui de forma
breve.
Sandy Stone, uma mulher trans, na época realizando seu doutorado sob orientação de Donna
Haraway, publicou em 1991 o famoso artigo “The Empire Strikes Back: a Posttranssexual
Manifesto” (STONE, 2006). O artigo foi uma resposta direta ao livro de Janice Raymond e
aos ataques que sofreu quando era engenheira de som da Olivia Records. Analisando tanto
autobiografias de pessoas transexuais, quanto o discurso médico sobre a transexualidade,
Stone mostra como os dois se perpassam, como a evolução do discurso médico-científico
afeta os discursos das pessoas transexuais, forçando que a “história oficial da
transexualidade” seja representada de forma a conseguir a aprovação dos tratamentos
hormonais e cirurgia de transgenitalização. Esse enquadramento esperado é uma programação
para desaparecer com todos os aspectos da vida anterior ao tratamento, mentir sobre o passado
e apagar qualquer traço remanescente, para diluir a pessoa transexual na população “normal”.
Nesse processo ganha-se aceitabilidade na sociedade, mas perde-se a habilidade de
representar complexidades e ambiguidades da experiência vivida (STONE, 2006). Stone
(2006) argumenta que acadêmicxs, clínicxs e pessoas transexuais precisam parar de
ontologizar sexualidade e transexualidade para buscar uma linguagem, que a autora identifica
que tem orientado a teoria feminista, que permita falar das ambiguidades e polifonias. A
autora termina seu texto com um manifesto, convidando as pessoas transexuais a romper com
o silêncio imposto e ocupar um lugar como um sujeito falante, para se auto representarem, a
escreverem e contarem sobre suas vidas, suas complexidades e ambiguidades, tornando-se
assim, um sujeito 'pós-transexual'.
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O panfleto de 1992, Transgender Liberation: A Movement Whose Time Has Come13
(FEINBERG, 2006), ficou famoso por retomar a palavra transgênero, para dar a ela um
sentido político, como um termo guarda-chuva para a comunidade de transexuais, travestis,
drag queens, intersex, crossdressers, gays afeminados, lésbicas masculinizadas e várias outras
pessoas que se sentirem compelidas a responder o chamado à mobilização (STRYKER, 2006,
p. 4). Feinberg (2006) se preocupa em seu texto em construir uma narrativa que seja útil para
lutar contra a opressão que pessoas transgêneras sofrem e ao mesmo tempo que seja acessível
para todxs trabalhadorxs e pessoas oprimidas nos Estados Unidos. Retraça assim duas
histórias, uma da existência de pessoas transgêneras ao longo da história das civilizações e
outra da opressão das pessoas transgêneras, para mostrar que

mulheres e homens transgênerxs sempre estiveram aqui. Elxs são oprimidxs. Mas
elxs não são meramente um produto da opressão. É o “passar” que é historicamente
novo. Passar significa esconder-se. Passar significa invisibilidade. Pessoas
transgêneras deveriam ser capaz de viver e expressar seu gênero sem críticas ou
ameaça de violência. Mas esse não é o caso hoje14 (FEINBERG, 2006, p. 207 –
Tradução do Autor).

Feinberg demonstra que em diversas sociedades no passado pessoas que hoje seriam lidas
como transgêneras não sofriam opressão, na verdade muitas vezes eram pessoas prestigiadas.
O que hoje seria lido como transgeneridade e seria desvalorizado, já foi considerado normal e
valoroso. A opressão a pessoas transgêneras não seria algo natural e ahistórico. A partir de
uma influência marxista Feinberg identifica o início da opressão vinculado com o surgimento
da organização da sociedade em uma sociedade patriarcal, com propriedade privada e
acúmulo de bens. Retraça a história desde as cidades-estado gregas e a Lei Mosaica dos
Hebreus, passando pela forte influência da igreja católica na idade média (que o autor faz
questão de enfatizar era a maior dona de terras na Europa Ocidental), até o surgimento do

13

Liberação Transgênera: Um movimento cujo tempo chegou, sem tradução para o português.
14 transgender women and men have always been here. They are opressed. But they are not merely products of
opression. It is passing that's historically new. Passing means hiding. Passing means invisibility. Transgendered
people should be able to live and express their gender without criticism or threats of violence. But that is not the
case today (FEINBERG, 2006, p. 207).

147

capitalismo e os tempos atuais. Nesse desenvolvimento histórico dos discursos opressores de
pessoas transgêneras, essas persistiram a existir, mas tiveram que aprender a passar, em outras
palavras, a se disfarçarem para não serem percebidas como transgêneras e poderem, assim,
sobreviver. A pena, por não passar corretamente, foi e ainda é muitas vezes a prisão, ou até a
morte. Feinberg (2006) lembra que as pessoas transgêneras estiveram presentes em quase
todas as lutas políticas, desde rebeliões contra o feudalismo até a revolta de Stonewall, mas
que ainda assim sofrem com a batalha diária contra a violência, a discriminação no trabalho,
pela polícia e outras. Encerra seu texto em um tom de manifesto, lembrando que são a classe
trabalhadora e que possuem o poder para revolucionar o mundo, para alcançar a verdadeira
libertação. Convida, então, as pessoas para se unirem para lutar juntas contra seu inimigo,
para forjar o futuro.
Emi Koyama é uma ativista e acadêmica polêmica que fala de um lugar de múltiplas
opressões, é uma feminista asiática, cadeirante, intersex e lésbica que afirma em seu site15 se
incomodar com essa fixação de quererem definir qual é seu gênero ou identidade. Segundo a
mesma seu background japonês torna tudo mais difícil, pois as palavras para definirem
identidade e gênero só surgem no Japão a partir da influência estrangeira e para traduzir essas
ideias que não são naturais para aquele país. Koyama é autora de dois textos extremamente
influentes para o transfeminismo: o “The Transfeminist Manifest” (2003) e o “Whose
Feminism Is It Anyway: the Unspoken Racism of the Trans Inclusion Debate” (2006).
Em Whose Feminism, publicado originalmente em 2000, Koyama (2006) denuncia o racismo
velado existente no diálogo sobre a inclusão de pessoas trans no feminismo. Segundo ela
tanto as mulheres transexuais brancas operadas quanto as mulheres “não trans” estariam
utilizando de argumentos claramente racistas e mesmo os argumentos 'apenas' transfóbicos,
não diretamente racistas, também poderiam ser traduzidos em argumentos racistas. Para
demonstrar isso resgata dois casos, o do Michigan Womyn's Music Festival e outro de uma
palestra organizada por um grupo de lésbicas feministas.

Falando a partir da perspectiva e da tradição de lésbicas negras, a maioria se não
todos os argumentos para a exclusão de mulheres transexuais é não apenas
15 Frequently Asked Questions: Basic Information Disponível em: <http://eminism.org/faq/basic.html> Acesso
em: 08 Jan. 2013
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transfóbico, mas também racista. Argumentar que mulheres transexuais não
deveriam entrar “na Terra” porque suas experiências são diferentes parte do
pressuposto que a experiência de todas as outras mulheres é a mesma, e isso é um
pressuposto racista. Mesmo o argumento que mulheres transexuais experienciaram
algum nível de privilégio masculino não deveria excluí-las de nossas comunidades,
uma vez que reconhecemos que nem todas as mulheres são igualmente
privilegiadas ou oprimidas. Sugerir que a segurança “da Terra” estaria
comprometida ignora, talvez intencionalmente, maneiras em que mulheres podem
realizar atos violentos e discriminatórios umas contra as outras. Até mesmo o
argumento de que “a presença de um pênis iria provocar as mulheres” é falho
porque nega o fato de que a pele branca é um símbolo da violência da mesma
forma que um pênis. A história racista do feminismo-lésbico nos ensinou que
qualquer mulher branca que fizer uso dessas desculpar para oprimir já fez e irá
fazer uso da mesma desculpa para outras opressões como o racismo, classismo e
com as múltiplas deficiências16. (KOYAMA, 2006, p. 702-703 – tradução do autor)

Koyama denuncia ainda o risco existente no argumento de mulheres transexuais operadas que
afirmam serem iguais a qualquer outra mulher, esse argumento assimilacionista apaga a
especificidade da história das mulheres transexuais. Koyama (2006) afirma que é preciso
parar de fingir que são todas iguais e que a inclusão de mulheres trans não é uma ameaça.
Segundo a autora a própria existência de pessoas transexuais é uma ameaça a um mundo que
essencializa, polariza e dicotomiza gêneros e as comunidades feministas não estariam imunes
a essa ameaça, uma ameaça não física, mas social e política. A partir do pensamento de Glória
Anzaldua, Koyama (2006) reivindica para a transexualidade uma forma de identidade
fronteiriça, em que noções de masculinidade e feminilidade se colidiriam. A autora não faz
isso para afirmar que transexuais estão entre o feminino e o masculino, mas que ocupam um
16 Speaking from the perspective and the tradition of lesbians of color, most if not all rationales for excluding
transsexual women is not only transphobic, but also racist. To argue that transsexual women should not enter the
Land because their experiences are different would have to assume that all other women's experiences are the
same, and this is a racist assumption. Even the argument that transsexual women have experienced some degree
of male privilege should not bar them from our communities once we realize that not all women are equally
privileged or oppressed. To suggest that the safety of the Land would be compromised overlooks, perhaps
intentionally, ways in which women can act out violence and discrimination against each other. Even the
argument that "the presence of a penis would trigger the women" is flawed because it neglects the fact that white
skin is just as much a reminder of violence as a penis. The racist history of lesbian-feminism has taught us that
any white woman making these excuses for one oppression have made and will make the same excuse for other
oppressions such as racism, classism, and ableism (KOYAMA, 2006, p. 702-703).

149

local específico, fronteiriço para as noções de gênero. Em resposta à exclusão de mulheres
transexuais Koyama (2006, p. 704-705 – tradução do autor) afirma que “o fato de muitas
mulheres transexuais terem experienciado alguma forma de privilégio masculino não é um
fardo para sua consciência feminista e credibilidade mas um trunfo – isto é, contanto que
tenham a integridade e a consciência para reconhecer e confrontar esse e outros privilégios
que possam ter recebido”17. Koyama (2006) encerra seu texto também em uma forma de
manifesto para não se deixar assimilar, para romper com fronteiras, alertando como
ameaçador cruzar fronteiras pode ser, e como as feministas que são anti-transexuais, que
reagem de formas extremadas a essas fronteiras cruzadas, possuem maior clareza da ameaça a
suas próprias ideologias falhas que é a existência de pessoas transexuais.

3 O feminismo me autorizando a ser mulher! Ou um precário panorama do
transfeminismo no Brasil
Apesar de historicamente pessoas trans* transitarem por espaços feministas
brasileiros, é bem recente as tentativas de construção de um feminismo transgênero ou
transfeminismo. Mesmo sem poder precisar uma data, as primeiras iniciativas provavelmente
se localizam entre o final da década de 1990 e início dos anos 2000.
Aline Freitas é apontada por viviane v. como talvez a primeira pessoa a utilizar o termo
transfeminismo no Brasil. Aline, ao longo da década de 1990 participou de vários
movimentos sociais e coletivos zapatistas, por mídia independente e outros. Foi no final da
década de 1990 que assumiu-se como trans, mas como relata, os homens do coletivo que
participava na época não receberam bem a notícia. Por outro lado, várias mulheres a
receberam bem e a partir desse processo convidaram-na para participar de coletivos
feministas. Foi assim que Aline entrou em contato maior com o feminismo e a partir de então
sentiu necessidade de juntar o pensamento feminista com as questões trans que estava
vivenciando. Para isso, Aline criou, no início dos anos 2000, um blog chamado
Transfeminismo18. Aline afirma que foi muito influenciada por Kim Perez, a quem deve seu

17 the fact that many transexual women have experienced some form of male privilege is not a burden to their
feminist consciousness and credibility but an asset – that is, provided they have the integrity and conscience to
recognize and confront this and other privileges they may have received (KOYAMA, 2006, p. 704-705).
18 O blog Transfeminismo criado por Aline não pode ser confundido com o blog Transfeminismo
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primeiro contato com o termo transfeminismo, Patrick Califia e de uma forma menor, Emi
Koyama. Com o fim de seu blog, muitos dos seus textos se perderam, com exceção do
“Ensaio de Construção do Pensamento Transfeminista19”, publicado em 2005 no centro de
mídia independente do Brasil. Aline afirma que hoje abandonou o uso do termo
transfeminismo, acredita que atualmente o termo está muito ligado a um coletivo que mantem
a página <www.transfeminismo.org> e a comunidade Transfeminismo no Facebook. Para
evitar confusões prefere falar em feminismo transgênero, ou simplesmente feminismo, sem
nenhuma adjetivação.
O termo transfeminismo ganhou visibilidade nos países de língua espanhola e portuguesa
inicialmente a partir de Kim Perez Fígares, com seu texto de 2004 “¿Mujer o Trans? La
inserción de las transexuales en el movimiento feminista20”, e após com a filósofa e ativista
queer Beatriz Preciado que em 2009 publicou o texto “Transfeminismo y Micropolíticas del
género en la era farmacopornografica”21. Mas é a partir do final daquele ano, por meio do
manifesto da Rede PutaBolloNegraTransFeminista produzido na Jornadas Feministas Estatais
do Estado Espanhol, ocorrida em Granada, que o termo ganha maior notoriedade, sendo
possível encontrar cópias desse manifesto em diversas páginas da internet e em diversas
línguas, inclusive o português22. Desde 2011 há no Brasil um coletivo que se auto intitula
Transfeminismo, esse coletivo mantém a página já mencionada e um grupo de discussões no
Facebook que serve como um misto de espaço de sociabilidade e solidariedade e também
como um espaço de autoformação e discussão sobre pautas transfeministas. viviane v. é uma
das moderadoras da comunidade e contribui para postagens no blog, juntamente com Hailey
Alves e outrxs, além de manter um blog, no qual posta experiências pessoais, resenhas de
textos acadêmicos e algumas discussões transfeministas.
viviane v. concorda com Aline que talvez não haja um movimento transfeminista no Brasil,
mas diferente dessa reivindica o uso do termo, por acreditar que, em função da luta das
<www.transfeminismo.org> criado recentemente por Hailey Alves e que se tornou um blog coletivo, no qual
diversas pessoas postam textos, depoimentos e notícias relacionados ao transfeminismo e outras questões trans*.
Apesar do nome ser o mesmo e de Aline ter colaborado algumas vezes para esse blog mais recente, são
iniciativas bem distintas.
19 Disponível em: http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2005/12/340210.shtml
20 ¿Mujer o Trans? La inserción de las transexuales en el movimiento feminista. Disponível em:
http://www.figinternet.org/mod-subjects-viewpage-pageid-19.html Acesso em: 18 Dez. 2012
21 Arte Nuevo. Disponível em: http://arte-nuevo.blogspot.com/2009/05/transfeminismo-y-micropoliticasdel.html Acesso em: 18 Dez. 2012
22 Pantera Rosa. Disponível em: <http://panterasrosa.blogspot.com.br/2009/12/o-feminismo-seratransfeminismo-ou-nao.html> Acesso em: 18 Dez. 2012

151

pessoas trans* dentro do feminismo, haja “algo” que se possa chamar de transfeminismo.

viviane v. - Bom é uma linha tênue para você começar a caracterizar como
movimento, né? Eu acho [...] Mas eu acredito que exista margem para existência de
um transfeminismo. Até mesmo por um contexto histórico em que pessoas trans e
especialmente mulheres trans foram abertamente excluídas de círculos feministas.
E como eu disse, como eu me inspiro em algumas dessas feministas, e sou uma
pessoa trans, eu acho que existe esse espaço, essa possibilidade de que se construa
uma crítica ao feminismo desde uma perspectiva trans, então sim, eu acredito que
sim, eu só não sei se o que a gente faz, pelo fato de eu ser moderadora do
transfeminismo, né? Do grupo. Se isso configura como movimento político em si,
uma coisa mais organizada, né? Mas eu acho que existe essa possibilidade sim
(VIVIANE V., 2012).

Essa corrente transfeminista no Brasil vem se desenvolvendo principalmente pela e na
internet por meio de blogs de pessoas trans*, grupos no facebook, listas de e-mails, perfis no
twitter, no tumblr e em outras redes sociais. A forte presença da internet tem favorecido a
circulação de materiais como imagens explicativas e um diálogo com outras pessoas e grupos
que também pensam o transfeminismo em outros países, assim, o léxico transfeminista é
permeado por termos em inglês como body-positive, slutshaming e outros. Não apenas a
produção de conteúdo, mas acontecimentos como a prisão de CeCe McDonald23, rapidamente
podem rodar o globo e repercutir localmente. O transfeminismo estaria, assim, em sintonia
com uma das características apontadas por Matos (2010) para a quarta onda do feminismo
brasileiro, a da existência de um novo frame para a atuação do feminismo, que rompe
barreiras do Estado Nacional e promove articulação entre feminismos horizontais. Por sua
recente formação e por ainda não ser um movimento, não é possível encontrar a
institucionalização que Matos (2010) percebe em outras correntes do feminismo. Entretanto
mesmo sem tal configuração o diálogo indireto com o Estado é intenso, visto que algumas das
questões que mais afligem as pessoas trans* estão vinculadas a problemas de saúde pública
23

CeCe Mcdonald é uma mulher trans*, afro-americana. CeCe foi presa em função de uma confusão iniciada na
porta de uma boate, em que ela e amigoxs sofreram agressões racistas, homofóbicas e transfóbicas e que resultou
na morte de um dos agressores. CeCe foi a única presa aquela noite e foi colocada numa prisão masculina. Mais
informações: http://supportcece.wordpress.com/
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e/ou reconhecimento jurídico da alteração de seu nome e gênero. Diálogo indireto, pois esse
ocorre em formas informais, seja por postagens em blogs, discussões em listas e grupos, ou
mais raramente por diálogos diretos, principalmente com os profissionais da saúde e outros
órgãos de atendimento a pessoas trans*, em nível individual.
Quando questionadas sobre se identificarem como feministas, tanto Aline quanto viviane v.
respondem que sim, mas fazem uma ressalva de que não concordam com todas as correntes
do feminismo. A ideia de feminismo para ambas está relacionada com uma desconstrução do
essencialismo biológico, que viviane v. significa como “aquela ideia de que o corpo determina
o que você é e o que você vai fazer na vida”. O transfeminismo beberia nas críticas realizadas
por mulheres como Lauretis (1994) e Butler (2003) ao conceito de gênero, tentando repudiar
o uso do termo gênero como um sinônimo de diferença sexual calcada em aspectos biológicos
e universalizantes. Essas críticas permitem uma compreensão ampliada do que é
feminilidade/masculinidade e do próprio “ser mulher” como algo não ontológico, um
processo permanente de construção e sem um modelo único ou destino final. A corrente
transfeminista teria uma visão “body-positive”, isto é, de reconhecer e valorizar diferentes
formas de corpos, isso implica no fato de pessoas trans* poderem reivindicar a
feminilidade/masculinidade mesmo sem se submeterem a mudanças corporais radicais,
implica também em valorização de outros corpos que não se adequam aos padrões estéticos
hegemônicos, corpos que não são malhados, não são magros e até corpos que são lidos pela
sociedade como “defeituosos” ou “deficientes” são valorizados. O feminismo seria, então,
uma ferramenta para as pessoas trans* ressignificarem o seu corpo e a si mesmxs, como
sintetiza viviane v. (2012): “o feminismo me dá essa inspiração para dizer que sim, eu posso
ser mulher independente do meu corpo”. 24
A partir dessa compreensão, a corrente transfeminista denuncia o fato de que nossa sociedade
divide e hierarquiza as pessoas a partir da classificação em brancos e negros, hétero, bi e

24 É importante explicitar que a corrente transfeminista não exclui a participação de homens trans*. Infelizmente
para a presente pesquisa, devido a restrições no tempo de execução, não foi possível entrevistar nenhum homem
trans*, o que pode implicar em uma subrepresentação da perspectiva desses sujeitos e de suas questões
específicas. No entanto alguns homens trans* se fizeram presentes nos debates do grupo Transfeminismo do
facebook que foram analisados, sendo assim grande parte do apresentado aqui, como a própria noção de bodypositive, também pode ser aplicável a eles. Seria perfeitamente plausível escutar da boca de um homem trans*
que o (trans)feminismo daria a inspiração para dizer que se pode ser homem, independente do corpo, ou seja,
independente da submissão a processos cirúrgicos e hormonais de (re)construção corporal.
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homo, homens e mulheres, mas também em cisgêneros e transgêneros25. As normas de gênero
vigentes exigem a coerência entre sexo, gênero e orientação sexual, nesse esquema as pessoas
cis, diferentemente das trans, seriam aquelas que estão confortáveis e em coerência entre o
sexo e o gênero que foram designados ao nascer. Assim, pessoas trans* podem, caso desejem
e seja possibilitado, fazer uso consciente de tecnologias de construção do gênero para
construí-lo de forma diversa daquela que foi designada. O cissexismo atuaria pelo
apagamento da existência de pessoas trans*, pela universalização da ideia de que todas as
mulheres e homens seriam cis e, dentre outras formas, pela patologização dos gêneros e das
pessoas não-cis. Atualmente tanto a Classificação Internacional de Doenças – CID da
Organização Mundial de Saúde, quanto o Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders – DSM, da Associação de Psiquiatria Americana classificam a transexualidade
como uma forma de patologia26.
A luta pela despatologização das identidades trans* é uma das principais pautas do
movimento transfeminista. Como mostra Bento (2010) não há um exame clínico capaz de
produzir um diagnóstico que determine a ocorrência do suposto “transtorno” de gênero, nem
há uma forma clara de se distinguir quem são os “transtornados” e os “normais” de gênero.
Os exames, como aponta Butler (2009), verificam não uma adequação da pessoa ao gênero
com que se identifica, mas se a pessoa é capaz de se adequar à linguagem do diagnóstico, ao
discurso médico-científico. A patologização das identidades trans* é uma forma de violência,
de não respeito à autonomia dos sujeitos sobre seus corpos e gêneros. viviane v. faz uma
ressalva de que ao fazermos a crítica à patologização devemos lembrar que algumas pessoas
abarcadas pelo guarda-chuva trans* não se importam, ou até mesmo defendem a
patologização.
A posição radical de algumas defensoras da corrente transfeminista, ao proporem a
despatologização das identidades trans*, já gerou atritos com alguns movimentos de travestis
e transexuais. Esses últimos argumentam que a patologização pode ser utilizada de forma
estratégica, afirmando que a patologização serve como uma porta de acesso ao sistema
25 Para mais informações: O que é cissexismo Disponível em: <http://transfeminismo.com/o-que-e-cissexismo/>
Acesso em: 08 Jan. 2013
26 O DSM em sua quinta revisão operou uma mudança que foi interpretada por muitxs como uma
despatologização da transexualidade. Todavia, o que de fato aconteceu foi apenas uma reclassificação de Gender
Identity Disorder (Transtorno de Identidade de Gênero) para Gender Disphoria (Disforia de Gênero). Os reais
efeitos dessa reclassificação ainda não são totalmente conhecidos, todavia, o movimento transfeminista denuncia
que essa mudança não atende a suas demandas.
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público de saúde, garantindo, gratuitamente, tratamentos hormonais e cirurgias de
transgenitalização. Despatologizar, para os defensores desse discurso, poderia implicar em
uma perda dos direitos já conquistados de acesso gratuito ao sistema de saúde para a
realização do processo transexualizador.
O custo desse uso estratégico talvez seja muito alto, Butler (2009) afirma que o preço pago
pode ser o de se adequar ao diagnóstico de tal modo que não seria mais possível dizer a
verdade sobre si. O discurso médico possui um caráter perverso que mesmo quando utilizado
“estrategicamente” corre o risco de introjetar o discurso para si, outro aspecto a ser apontado é
que o discurso da patologização será necessariamente muito mais público que o da estratégia,
podendo orientar a forma como outras pessoas percebem a transexualidade ou até a si
mesmxs. O sofrimento, tão falado nos estudos trans*, é causado menos pela identidade trans*
e mais pelos discursos patologizantes e pelas normas de gênero, pelas expectativas e pressões
que a sociedade exige de certos corpos marcados como femininos ou masculinos. Certamente
a despatologização não deve necessariamente implicar numa desobrigação do Estado, mas
como lembra Bento (2010):

A concepção de gênero que orienta as ações do Estado em sentido ampliado e as
questões referentes aos processos transexualizador e travestilizador, em particular,
não obedecem a uma lógica ahistórica. O Estado ganha sua concretude nas ações
de sujeitos históricos. Fazemos o Estado a cada ato em que o experienciamos. […]
Por que reforço uma concepção de Estado que prioriza as dinâmicas, as práticas, as
disputas? Para contrapor-me ao argumento derrotista, que diz que retirar o gênero
do DSM é desobrigar o Estado de custear os processos de transformações corporais
(BENTO, 2010, p. 183-184).

O transfeminismo se relaciona tanto com o movimento e pensamentos feministas em geral,
quanto com os movimentos de travestis e transexuais, com o movimento de prostitutas e com
os movimentos LGBT, agregando críticas e demandas clássicas desses como o fim do
sexismo e da violência contra as mulheres, a legalização do aborto, a autonomia para definir
seu nome e gênero nos documentos oficiais, dentre outras. Porém, a relação nem sempre é
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tranquila.
Aline afirma que nunca foi mal recebida em um espaço feminista. Cogita que isso talvez
tenha se dado por conviver mais intensamente com feministas jovens e alinhadas em uma
perspectiva queer, mas aponta inclusive que foi chamada diversas vezes por militantes
históricas para dialogar em espaços feministas. viviane v., por sua vez, não participou
ativamente de muitos espaços feministas, considera isso uma lacuna em sua militância.
Afirmam ambas que no Brasil os conflitos com outras feministas são mais virtuais, discussões
pelo facebook, em blogs e etc, raramente saindo para o espaço offline.
viviane v. acredita que os conflitos com outras feministas não possuem necessariamente um
caráter de ódio, são mais por falta de informação ou resistência de se perceberem de alguma
forma em uma posição normativa e dominante:

viviane v. - vi algumas manifestações que foram, que eu acredito serem mais
devido a desinformação ou a resistências, que são mais mal entendidos do que má
fé ou ódio, ou coisas transfóbicas, sabe? […] Um desconhecimento ou falta de
vontade até mesmo de você entender uma nova perspectiva, né? Uma perspectiva
que coloque a cisgeneridade, por exemplo, em evidência como norma de gênero.
Pra muitas feministas, pra algumas feministas ou muitas, talvez seja complicado
pra elas serem colocadas como sujeitos normativos, como sujeitos dominantes em
alguma esfera. (VIVIANE V., 2012)

Em relação ao movimento de travestis e transexuais, a corrente transfeminista se diferenciaria
por uma ênfase no pensamento feminista que aquele movimento não necessariamente possui.
viviane v. afirma que há elementos de transfeminismo nos movimentos de travestis e
transexuais, mas que alguns pontos levantados pelo transfeminismo desarticulam pautas
históricas daquele movimento. Conta ela que ao participar de um evento organizado pelo
movimento de travestis e transexuais sentiu-se incomodada com a forma que naturalizavam o
ser mulher, que afirmavam veementemente terem nascido e sempre sido mulheres. Para ela o
transfeminismo, muito influenciado pelas teorias queer, questionaria isso, reconheceria
identidades de gênero menos binárias e mais fluidas. Outro ponto de desacordo seria o termo
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transgênero. No Brasil o movimento de travestis e transexuais resistiu a esse termo e ele foi
absorvido quase como uma terceira identidade, enquanto o transfeminismo teria uma posição
diferente, reivindicando o uso do termo como foi proposto por Feinberg (2006) e é utilizado
em outros países. Para evitar confusões ou conflitos com o movimento de travestis e
transexuais, bem como por acreditar ser um termo mais adequado, o coletivo do facebook
transfeminismo tem preferido o uso do termo trans*. Aline, por sua vez, afirma que esse tipo
de linguagem é um estrangeirismo, que não está bem difundida no Brasil e acaba dificultando
a compreensão. Por isso prefere adaptar a linguagem de acordo com o público que estiver
dialogando, mas sempre respeitando a identidade de gênero da população trans*. Nas palavras
da própria, “prefiro um milhão de vezes fazer parte de um movimento que fale pajubá27
(FREITAS, 2013)”.
Aline e viviane v. enfatizam que apesar de divergências os movimentos de travestis e
transexuais são de extrema importância. São tais movimentos que estão “na rua” para dar
apoio a travestis e transexuais que se prostituem, que pressionam o Estado para a melhoria das
condições das pessoas trans* no Brasil e conquistas de novos direitos, que constituem espaços
de solidariedade. A luta desses movimentos seria um marco histórico que possibilitou a
própria emergência do próprio pensamento transfeminista. Aline lembra que a relação entre
movimentos/correntes na realidade é uma relação entre pessoas e cada pessoa traria para
dentro de seu movimento as relações passadas que possuiu com outros movimentos. Assim,
lembra Aline que uma das pioneiras do movimento trans no Brasil, a ativista carioca Indianara
Siqueira, é também uma das organizadoras da Marcha das Vadias na cidade do Rio, ou seja,
de um protesto feminista. No nível individual essas fronteiras de movimentos seriam bem
fluidas, com pessoas transitando por e entre elas, influenciando os diversos movimentos e
pensamentos.
Segundo viviane v. haveria ainda uma outra diferença a ser apontada entre transfeminismo e
movimentos de travestis e transexuais. Em geral, as pessoas que se identificam como
transfeministas tendem a ser, em comparação com o movimento de travestis e transexuais, de
uma geração mais nova, de uma classe mais alta e com maior nível educacional, enquanto o
movimento de travestis e transexuais seria composto majoritariamente por meninas que

27 Pajubá, ou bajubá, é uma mistura do próprio português com expressões de origem africana (yoruba e nago) e
tupi, utilizado inicialmente por travestis, mas difundido por entre a população LGBT com o passar do tempo
(VIP; LIBI, 2006).
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“vieram da rua, da pista”. Para viviane v. não é uma questão de nós versus elxs, se levarmos
esses elementos em conta na análise, algumas diferenças podem ser melhor explicadas,
diferenças de possibilidades e condições de vida.
A relação com o movimento LGBT também seria marcada por algumas tensões. Acusam o
movimento de não representarem todas as identidades abarcadas pela sigla LGBT,
configurando-se na realidade em um movimento majoritariamente de gays e de forma
secundária de lésbicas. As pessoas trans* seriam utilizadas dentro do movimento para
angariar apoio, mas na hierarquia das pautas, aquelas específicas para pessoas trans* seriam
secundarizadas e as primeiras a serem deixadas de lado em negociações. Denunciam ainda o
fato de o movimento taxar as violências contra pessoas trans* de homofobia, quando se
trataria de transfobia, uma forma específica de violência.

Conclusões

Ao longo da história o feminismo tem se reinventado diversas vezes, alargando o seu
pensamento para abarcar cada vez novos sujeitos, pautas e lutas. Não é novidade que pessoas
trans* circulem por espaços feministas e essa presença gerou e gera um certo incômodo em
algumas feministas. Muitas foram as resistências dentro até do próprio feminismo à
participação de pessoas trans*, denúncias de que seriam infiltradas, ou até estupradores
(RAYMOND, 1994). Desde o 10º Encontro Feminista Latinoamericano e do Caribe que
pessoas trans* são oficialmente permitidas a participar e desde então tem contribuído para o
debate do feminismo.
O transfeminismo, especialmente no Brasil, ainda é muito recente e de alguma forma restrito
ao ambiente da internet. É um projeto em desenvolvimento, em que não há consensos e talvez
esse nem seja seu objetivo, como pode ser visto pelas várias discordâncias entre Aline e
viviane v.. Mesmo assim já demonstra um potencial enorme não apenas de questionar outras
correntes do feminismo e outros movimentos, mas também de empoderar pessoas trans*, de
autorizar pessoas trans* a se sentirem bem com seus corpos e se identificarem como
mulheres, homens ou como quiserem, bem como a possuírem agência para serem sujeitxs de
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sua própria história, não dependendo de um discurso trans oficial produzido pela ciência
médica e psiquiátrica. Esse resultado fica evidente não apenas na fala da própria viviane v.,
mas talvez fique mais claro no depoimento que a blogueira do coletivo Transfeminismo Leda
Ferreira escreveu para a Semana de Visibilidade Trans: “Se não fosse pelo Transfeminismo,
eu ainda estaria naquela fase de pânico e desespero, me sentindo presa em meu próprio corpo,
como se ele me impedisse de ser o que sou. Hoje, posso ser o que sou, mesmo que meu corpo
tente ser uma âncora que me impeça de sair do lugar” (FERREIRA, 2013).
O mapeamento realizado aqui de conflitos, teorias e por fim do que ouso chamar de corrente
transfeminista não esgota o campo. O texto traz para o português, mesmo que de forma muito
breve, discussões importantes que até o momento não estão tão acessíveis em nosso país e que
de alguma forma foram deixadas de lado como os debates de Striker, Stone, Feinberg,
Koyama e outrxs. A corrente transfeminista que surge é merecedora de um acompanhamento
mais demorado e adequado do que foi possível realizar aqui. Além disso, é preciso reconhecer
que as falas e os dados apresentados aqui foram filtrados pelo meu olhar cis, seria muito
enriquecedor se novas pesquisas sobre o campo fossem realizadas, também, pelas próprias
pessoas trans*.
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