
Transmasculinidades

A mediadora da mesa Transmasculinidades, Ilana Mountian, docente e 
pesquisadora do programa de pós-graduação de psicologia clínica da 
Universidade de São Paulo (USP), abriu as discussões apresentando a 
perspectiva da psicologia, acerca do tema que ali seria tratado, como ciência 
que oferece “várias aproximações pra o entendimento e apoio às pessoas trans
e travestis”. Tendo como base a escuta das experiências dessas pessoas e 
pesquisas realizadas na área, Ilana ressaltou o efeito da transfobia no corpo e 
na subjetividade. “A transfobia deve ser considerada como um elemento central
na análise, porque ela compõe o cotidiano dessa população tanto com relação 
ao acesso à escola quanto ao trabalho, à saúde e outras áreas”, colocou. “Nós 
presenciamos a transfobia nas instituições de saúde tanto nos atendimentos 
cotidianos, na falta de conhecimento específico e na patologização das 
pessoas trans e travestis”. Lembrando que, no Brasil, a medicina considerou a 
homossexualidade uma doença mental até 1999, as transexualidades e 
travestilidades seguem patologizadas. “Para a psicologia, nenhuma dessas 
identidades é considerada doença mental”, afirmou. “Porém, elas ainda são 
vistas, nas políticas públicas e na medicina, como tal. Dessa maneira, é 
fundamental para nós a despatologização das pessoas transexuais e travestis 
e a garantia do acesso à saúde como um direito”.

Em seguida, teve início à fala dos convidados João W. Nery, que publicou, em 
2011, a autobiografia Viagem Solitária: Memórias de um Transexual 30 Anos 
Depois (Leya); Leo Moreira Sá; ex-integrante da banda As Mercenárias e hoje 
premiado iluminador de teatro; a pesquisadora Simone Ávila, assessora Área 
Técnica de DST/Aids e Hepatites Virais do município de Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul; e do músico e cantor transexual Erick Barbi. 

João W. Nery falou da sua experiência como homem trans – “ou trans homem, 
termo relativamente novo”, apresentou. Em 1950, quando o escritor e ativista 
nasceu, o termo transexualidade não existia no Brasil – “embora tenha surgido 
lá fora em 1950”, informou. Assim sendo, João Nery cresceu sem saber que 
era transexual. A cirurgia de redesignação sexual foi feita em 1977, em plena 
ditadura militar. Uma época em que tal cirurgia era proibida por ser considerada
como mutilação do humano, podendo resultar em prisão para o médico que a 
realizasse. “O meu mesmo foi processado, não por minha causa, mas por ter 
operado uma mulher trans em 1971”, contou. 

Ainda no cenário atual, João Nery afirmou que o discurso das pessoas trans 
dentro de processos transexualizadores como o do SUS é sempre preparado 
com o objetivo de conseguir o laudo psiquiátrico, a fim de que o indivíduo 
possa mexer num corpo que deveria lhe pertencer. “Isso porque nós, enquanto 
patologizados, não temos autonomia sobre a nossa identidade nem sobre o 
nosso próprio corpo”, disse o ativista. “Quem define o que eu sou é o outro – 
uma equipe multidisciplinar, geralmente cisgênera, e como sempre cheia de 
estereótipos. De forma que nós precisamos atender aos estereótipos dessas 
pessoas para poder sermos aceitos como transexuais ‘verdadeiros’”.  



Atualmente, João W. Nery atua como militante dos direitos humanos, não 
somente da causa LGTB, sobretudo usando plataformas como o Facebook. É 
dele o primeiro, e único, censo de homens trans no Brasil feito por estado. 
“Evidentemente é uma pseudoestatística, porque chega somente até quem tem
Facebook e se autodeclara”, esclareceu. No que diz respeito aos números 
conseguidos, estão computados hoje como Nery mais de 1500 homens trans 
no Brasil. São Paulo aparece em primeiro lugar com mais de 500 homens 
trans, depois vem o Rio de Janeiro, com cerca de 170, em seguida Minas 
Gerais e por último o Rio Grande do Sul, com 100. 

Baseado nessa experiência, o convidado foi categórico em afirmar que as 
masculinidades são várias, assim como as são as transmasculinidades. “Cada 
um é um. O termo existe apenas para a gente se fazer entendido perante a 
sociedade. O fato de eu, Leo e Erick sermos trans homens em absoluto nos faz
iguais. Somos completamente diferentes, temos sexualidades diferentes, 
apenas sofremos juntos a transfobia, que é o grande problema de todo trans. 
Nós não somos cidadãos, não temos sequer documentos para nos representar.
Uma pessoa sem documentos não é um cidadão, embora paguemos 
impostos”.  

Outro momento esclarecedor da mesa foi protagonizado por Simone Ávila, que 
traçou um panorama da presença das transmasculinidades nas mídias digitais, 
um de seus campos de pesquisa. Simone contou que, logo que começou seus 
estudos na área, deu-se conota de que transmasculinidades estavam 
invisíveis. “Entre o Xande Peixe, importante ativista na ativa até hoje, que 
apareceu em 2005 e a ABHT, criada em 2012, havia uma lacuna”. Ainda 
segundo suas pesquisas, em 2009 existia apenas um site e dois blogs 
direcionados aos homens trans – um deles, o Trans Homem Brasil, de 2002; e 
o outro, o FTM Brasil. Foi após entrar em contato com os responsáveis por 
esse diários eletrônicos, que Simone conseguiu chegar até as pessoas que 
estava interessada em pesquisar. “Esse meu início acabou me fazendo 
perceber que o uso das mídias digitais – entendendo por isso formas de 
comunicação que têm a internet atuando – tem colaborado no processo de 
autoidentificação trans”, contou. “Um desses homens me relatou que começou 
a buscar informações na internet e que depois criou um perfil no Orkut, na 
época, para ajudar outros homens, contando a sua história, trocando ideias – o 
que nos leva àqueles homens que usam as mídias digitais também como uma 
forma de encontrar apoio. Mas essas mídias também configuram uma forma de
interação social, um meio para conhecer pessoas com as quais se eles se 
identificam”. 

No Youtube, outra ferramenta hoje poderosa para visibilidade e aglutinação de 
interesses, foi onde se mais verificou essa tendência a recorrer a meios 
eletrônicos para organização e mobilização entre homens trans. “Em 2010 
havia dois canais brasileiros destinados a homens trans, hoje são mais de 20 – 
o que mostra como essa visibilidade mudou em cinco anos”. Segundo Simone, 
os primeiros canais tinham mais o tom de relato pessoal, narrativas de vida e 
testemunhos sobre a dificuldade de conseguir emprego e também com relação 
à transição. “Não se tinha acesso de uma forma mais fácil à testosterona – que 
ainda está no mercado paralelo na maioria das vezes, mas há cinco anos era 



muito pior”. Atualmente, no entanto, as abordagens se diversificaram. “Hoje se 
vê muitas dicas – como, por exemplo, como fazer um binder caseiro para não 
precisa comprar, porque são produtos caros; ou receitas de gel para fazer 
crescer a barba – e também muito o uso desses canais para mostrar as 
alterações corporais”.  

Já com relação às mídias sociais, principalmente o Facebook, o que a 
pesquisadora descobriu foi um espaço para o surgimento de muitos grupos de 
homens trans, mas também um lugar onde se verifica uma certa hierarquia. 
“São as tensões que vamos encontrando – há coisas bacanas e outras nem 
tanto” Sendo assim, o Facebook, ao mesmo tempo em que se mostra uma 
mídia de bastante visibilidade, é também um espaço para a definição “de quem
é mais trans”. “O que está ligado a questões como: quem fez a cirurgia nos 
peitos ou não, quem tem mais barba, quem toma mais hormônio. Houve um 
caso até de um dos homens com quem eu conversava que tinha tentado o 
suicídio porque era zoado o tempo no Facebook todo por ser gordo, o que o 
tornava bastante diferente das imagens que circulavam nesses grupos que 
mostravam o corpo ‘sarado’, magro, tatuado. Então, eu posso dizer que, em 
2012, 2013, o modelo de transmasculinidade que aparecia era muito parecido 
com os modelos da masculinidade cis e hétero”.

De mestre de cerimônias da mesa, apresentando-se ao violão, o músico Erick 
Barbi acabou como convidado nas discussões. O que enriqueceu ainda mais o 
debate. Foi ele quem lembrou, por exemplo, que o Collins English Dictionary 
divulgou que o termo transgender – transgênero, inglês – foi uma das Palavras 
do Ano de 2015. “Então assim: a gente está na mídia, a gente chegou”, disse. 
“Está na hora dos homens trans botarem a cara no sol, mona (risos). É muito 
fácil para o homem trans sair do holofote. Muitos adquirem a passabilidade e 
somem no mundo, não querem nem saber. Só que eles esquecem que, um dia,
eles já foram como os meninos que estão começando agora, esquecem que 
também precisaram de ajuda. E mais: muitas vezes eles rechaçam esses 
meninos no Facebook, como se eles não tivessem mais nada a ver com isso. 
Mas é claro que eles têm”. 

 


