
Transfeminismo

A mediadora da mesa Transfeminismo Helena Vieira, pesquisadora de teoria 
queer na Universidade Federal de Integração Luso-Afro Brasileira (Unilab), 
introduziu o tema ressaltando a importância do espaço ali aberto para essa 
discussão principalmente levando em conta o atual cenário brasileiro, poucas 
vezes antes tão conservador. “O que faz com que discussões de identidade de 
gênero e sexualidade se mostrem uma porta com imenso potencial político”, 
disse. “Porque se são questões tão negadas é porque elas são importantes. É 
nesse sentido que o SSEX BBOX se insere como um espaço privilegiado na 
construção desse diálogo, por reunir vozes subalternas, por permitir interações,
e por construir um saber coletivo”. 

Ainda segundo Helena, o transfeminismo pode ser definido como um 
“feminismo que vai pensar outro tipo de corpo”. “Um corpo subalterno que não 
é necessariamente o corpo da mulher cis, um corpo que subalternizado por 
desviar da normatividade, por desviar daquilo que se espera que um corpo 
tenha do ponto de vista do gênero”. Daí a urgência em se tratar do tema. Uma 
urgência tanto política – “no sentido de que a gente está ocupando espaço e se
configurando enquanto sujeito de ação política nos espaços de poder” – quanto
social – para que a gente recupere a nossa dignidade enquanto sujeito, a partir 
do momento em que a gente começa a pensar sobre a gente” –, além de se 
mostrar como uma emergência de contestação e subversão. “Precisamos 
poder contar com um saber produzido para a gente e não aquele que vem de 
fora e, inclusive, nos contamina e captura”, ponderou. “E uma emergência 
epistemológica, porque todo o saber ao qual a gente tem acesso é ocidental, 
heterossexual, cisgênero e produzido por homens.”

A mesa reuniu a jornalista feminista Inês Castilho, co-fundadora do Nós 
Mulheres, primeiro jornal feminista de São Paulo; a pesquisadora da UnB 
Jaqueline de Jesus, mulher trans que atua nas áreas de gestão da diversidade 
e movimentos sociais – com ênfase em identidade, gênero, orientação sexual e
raça/etnia –; e viviane v., pesquisadora e integrante do grupo de pesquisa 
Cultura e Sexualidade (CuS). 

Quem iniciou as falas foi Inês Castilho – que começou sua fala agradecendo 
pelo legado deixado pela pesquisadora e professora Fúlvia Rosemberg, morta 
em 2014, “uma figura muito importante na história do feminismo brasileiro, e 
que trabalhou durante décadas na questão do racismo e do sexismo, uma 
pessoa de quem certamente nós ainda iremos ouvir falar muito, porque se 
conhece muito pouco ainda do grande, volumoso e profundo trabalho que ela 
fez”. 

Em seguida, deixou claro que nunca frequentou a academia. “Sou uma 
ativista”, definiu-se. “Venho da segunda onda do feminismo, nos anos 1970, 
quando, ao recusar o papel social desempenhado por nossas mães e avós, 
partimos rumo a uma nova identidade. Feminismo branco, de classe média, e 
que estava fazendo uma ponte para vencermos as enormes distâncias que, 
então, separavam as mulheres. Um momento que incluiu em suas pautas as 
lutas das mulheres da periferia, das mulheres negras, muitas das quais nem 



feministas eram – como creches onde deixar os filhos para poderem trabalhar, 
iluminação, asfalto, saneamento básico, combate à violência e alguma 
liberdade sexual”. 

Por isso, usou em sua fala o termo trans para se referir ao que ela chamou de 
um “feminismo em transe”. “Um transe cultural que estamos vivendo, e que nos
leva a acreditar que podemos transcender, para sermos o que desejamos ser, 
criar possibilidades de construção de alianças para o bem viver”. Unindo 
identidades e autodeclarações de gênero, Inês colocou os efeitos de se viver 
sob o pátrio, que coloca a identidade da mulher à serviço das determinações e 
concessões masculinas. “E ainda hoje significa ter que constantemente lutar 
pela autonomia de pensamento, da palavra e do próprio corpo. O corpo 
feminino foi construído culturalmente como algo diante do qual deve ser 
cuidado e cautela para não ser enganado, tragado, contaminado, seduzido. 
Todo o discurso de poder parte da figura do homem branco, europeu, 
heterossexual, carnívoro, senhor da razão. Com isso, ficam de fora mulheres, 
negros, crianças, animais, orientais, e todos aqueles que são subalternizados. 
A subalterna é uma mulher. 

Jaqueline de Jesus iniciou sua participação lembrando que estávamos no dia 
de Iansã, “um dia de fogo e de vento”. E, dessa forma, trouxe para a plateia o 
que ela chamou de uma “mensagem descolonizada de uma mulher negra e 
trans”. É assim que venho falar de um mistério, que é o transfeminismo”. Em 
suas palavras, o tema da mesa é também uma forma de pensar e agir no 
mundo de forma que independe do pensamento de teóricas e teóricos 
estrangeiros para se afirmar. “Nós temos uma tradição que vem de Brenda Lee,
de Madame Satã, de Keila Simpson. Uma tradição que é levada adiante por 
mulheres e homens, como Anderson Bigode Herzer, que nasceu e morreu aqui
nesta terra, assassinado pela transfobia; por pessoas como Laura Vermont, 
Verônica Bolina, por homens e mulheres trans, por travestis, que não 
dependem de nenhum pensamento colonizado, de autores que nós na 
academia gostamos tanto, mas que pouco fala daquilo que já se vive nas ruas”.

“Não é o discurso científico que vai salvar o mundo”, afirmou também. “É como 
nós nos apropriamos dele e de outros”. Haja vista, segundo colocou, a forma 
como a escolaridade não diz nada sobre como as pessoas vão respeitar ou 
não, valorizar ou não, a diversidade humana. “Esses discursos que vêm de fora
podem ser muito úteis, desde que não nos esquecemos que temos gente aqui 
pensando isso. Pessoas como Indianara Siqueira, viviane v., Helena Vieira, 
Daniela Andrade, todas elas pensadoras do transfeminismo. André Lucas 
Guerreiro, João W. Nery, Leo Barbosa. Nós temos chances de tomar contato 
com muitos saberes sem precisar pegar um avião”.  

E fez um convite à plateia. “Saiam às ruas, ouçam o que as travestis que estão 
na prostituição têm a dizer, elas não dependem de nenhum tipo de subsídio 
para isso, elas sobrevivem independentemente do ódio e do silenciamento que 
partem, inclusive, das próprias universidades”. E, remetendo ao mote da 
própria conferência, chamou os presentes para não só agirem, como também 
pensarem fora da caixa. “No sentido de buscarmos novas estratégias de saber,
de conhecimento. Essa, sim, é uma saída, uma salvação”.



Já viviane v. trouxe um pouco dos elementos que norteiam sua pesquisa no 
momento, permeando seu discurso com a ideia da importância de construir 
alianças, manter diálogos e buscar aprendizados mútuos entre diferentes 
perspectivas e análises dentro dos discursos feministas. “Ou seja, embora 
tenhamos pautas específicas, é importante que a gente não esqueça da 
complexidade que entrelaça essas diferenças e acabe, assim, recorrendo a 
essas hierarquias de opressão – e que se mostram nas redes sociais como um 
caso particularmente a ser pensado”. 

A pesquisadora tratou de três ideias: a da cisgeneralidade, da 
interseccionalidade e da colonialidade. A seguir, a definição que a pensadora 
ofereceu para cada uma delas:

Cisgeneralidade
“O ato de constituir a cisgeneralidade enquanto conceito vem dos ativismos 
trans, das comunidades trans, que se sentiram a necessidade histórica de 
encontrar outras palavras, outros termos, para nomear aquilo que era 
contraposto às ‘anormalidades’, aos ‘transtornos’, às ‘doenças de gênero’, às 
‘anomalias corporais’ e assim por diante. Se formos pensar as pessoas ‘de 
verdade’ – ‘mulheres que são mulheres”, ‘homens que são homens’ – vemos 
que se tratam de conceitos usados inclusive na história da academia – e sem 
aspas! Além disso, pensar cisgeneralidade tem a consequência de pensarmos 
estruturas de poder. Aí eu gosto de pensar três conceitos derivados: o 
cisexismo, cisnormatividade e ciscolonialidade”

Interseccionalidade
“Ela se caracteriza pelos múltiplos eixos de diferenciação que nos constituem. 
Eu destacaria que essa ideia não é de soma de vetores interseccionais, mas 
sim de entrelaçamento desses vetores. Ou seja, não podemos simplesmente 
somar variáveis, identidade de gênero e sexualidade, e fazer comparações 
entre quem é mais oprimido. Esses entrelaçamentos são complexos, e as 
variáveis muitas. Se a gente for modelar isso em termos de análise social a 
gente não vai conseguir chegar a uma universalidade sobre essas questões – 
ou seja, você não consegue, por exemplo, pensar nas mulheres negras a partir 
somente dos paradigmas das dinâmicas puramente de gênero (serem 
mulheres) tampouco a partir de critérios puramente raciais (serem negras)”

Colonialidade
“Pensar a colonialidade em relação às identidades de gênero e diversidades 
corporais se relaciona, na minha opinião, com a importância de se analisar os 
processos de violência, normatização e inferiorização de pessoas e 
comunidades trans e travestis. A importância de pensar em colonialidade é 
fazer com que nós, enquanto comunidades e pessoas, estejamos sempre 
atentos e conscientes, enquanto existências também, de que os processos de 
exotificação e simplificação dos ‘objetos’ de pesquisa – trans e travestis – têm 
passado batido. É muito difícil demandar transformação social a partir das 
estruturas das universidades – apesar de todos os seus discursos e estatutos. 
Assim como o histórico de assédios e constrangimentos em pesquisas e 
serviços de atendimento – que incluem violações de privacidade, desvios 



éticos, assassinatos cometidos por policias militares, mas particularmente os 
descasos e negligências nas apurações e julgamentos de pessoas trans e de 
travestis. Esses são crimes cometidos pelo estado de São Paulo enquanto 
governo e de responsabilidade desse estado enquanto entidade”

 


