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Dedico o presente trabalho à todes aqueles que ainda não encontram seu lugar neste mundo, 

que juntes possamos causar o apocalipse deste e construir um novo mundo 

 possível à todas as existências. 
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RESUMO 

 

 

A presente monografia é fruto de 4 anos de imersão em um  trabalho de campo multifacetado, 

que se deu através do mundo virtual (online) e de eventos presenciais LGBTI+ (offline), onde 

me dediquei a acompanhar principalmente a trajetória artístico-política de duas multiartistas, 

travestis, pretas e periféricas brasileiras: Linn da Quebrada e Rosa Luz. Apesar de sua 

centralidade em minha análise, as enxergo como duas artistas expoentes dentro de uma rede 

transvestigênere muito mais ampla em todo país, que tem conseguido ocupar espaços, resistir 

ao epistemicídio e silenciamento históricos imposto sobre sujeitos não-normativos e 

construído novas narrativas sobre si. O objetivo, portanto, é demostrar como pessoas 

transvestigêneres de todo o Brasil tem construído um potente conhecimento 

(afro)transfeminista, um conhecimento travesty e proposto também um novo marco 

civilizatório. Desta forma, observo como o conhecimento construído por esse sujeitos não-

normativos tem a potência de criar fissuras nas estruturas sociais racistas e transfóbicas em 

via de fazê-las ruir. 

 

Palavras-chave: Produção de conhecimento. Epistemologia. Decolonial. 

Transfeminismo. Rede transvestigênere.  

 

 



 

 

   

 

ABSTRACT 

 

 
This monograph is the result of 4 years of immersion in a multifaceted fieldwork, which 

happened through the virtual world (online) and in-person LGBTI+ events (offline), in which 

I dedicated myself to follow mainly the artistic-political trajectory of two multi artist, 

transvestite, black and Brazilian suburban people: Linn da Quebrada and Rosa Luz. Despite 

their centrality in my analysis, I see them as outstanding artists within a much broader 

transvestigênere network across the country, which has managed to carve out places, to resist 

the epistemicide and historical silence imposed on non-normative people and built up new 

narratives about themselves. The objective, therefore, is to demonstrate how transvestigênere 

people from all over Brazil have built a (afro) transfeminist knowledge, a travesty knowledge 

and also proposed a new civilizing framework. In this way, I observe how the knowledge 

constructed by these non-normative people has the power to create cracks in racist and 

transphobic social structures in the process of making them collapse.  

 

Keywords: Knowledge production. Epistemology. Decolonial. Transfeminism. 

“Transvestigênere” network. 
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1. INTRODUÇÃO - OS PERIGOS DE UMA HISTÓRIA ÚNICA  

 

Em meu primeiro período no Bacharelado em Antropologia, durante uma das 

primeiras aulas ministradas pelo professor Júlio Tavares, conheci a escritora e contadora de 

histórias Chimamanda Ngozi Adichie a partir de seu Ted Talks “O perigo de uma história 

única”. Enquanto uma escritora iniciante na infância, me reconheci em sua fala ao perceber 

que as histórias que eu criava eram reflexo de uma narrativa universal; construía enredos 

sobre realidades que eu mesma desconhecia. O clima congelante em um cenário em meio à 

neve e a palidez da pele melancólica dos protagonistas que descrevia minuciosamente em 

minhas folhas são um exemplo disso. Eu estava distante da realidade tropical, extasiante, 

acelerada, das peles nada pálidas do meu cotidiano. Costumava desenvolver narrativas 

similares espontaneamente, como se essa ficção fosse quase parte de mim, enraizada em meu 

imaginário. Mas, como poderia ser?  

Este tipo de história que reproduzimos no Sul global com tanta facilidade é parte de 

uma história única: a única a ser veiculada na grande mídia, em salas de cinema, na literatura. 

Contada repetidas vezes, por mais que não haja identificação com essa história, ela se torna 

mais real do que fictícia em nossas mentes. O que permitiria a mim e a Chimamanda, por 

exemplo, narrá-la sem muitos problemas? Afinal, por quem foi narrada inicialmente esta 

história universal arraigada em nosso imaginário? Por que esta história se reproduziria em 

mentes de todo o mundo sem provocar estranhamento? Por que narrar a realidade que me 

cerca se tornava tão difícil, enquanto narrar uma realidade distante se tornava tão natural? 

Ali se iniciava uma preciosa lição: estranhar todas as histórias que me haviam sido 

contadas até então. Pretendo percorrer na abertura deste trabalho o mesmo roteiro realizado 

naquele início de graduação. Isto é, empreender uma revisão crítica da história oficial 

eurocêntrica, a partir de uma perspectiva decolonial, a fim de recuperar as histórias sujeitos 

não-normativos estruturalmente silenciados, revelar narrativas que têm construído e 

possibilitar a construção de novos horizontes.  

 

1.1. APRENDENDO A DESAPRENDER: UMA PERSPECTIVA DECOLONIAL 
 

 

Brasil, meu nego/Deixa eu te contar/A história que a história não conta/ 

O avesso do mesmo lugar/Na luta que a gente se encontra [...] 

Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento/ 

Tem sangue retinto pisado/ Atrás do herói emoldurado. 

Histórias Para Ninar Gente Grande - G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira, 2019. 
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Esta narrativa universal à qual me refiro, ilustrada através do TEDx de 

Chimamanda, tem seu início a partir de uma nova organização mundial, decorrente do 

processo histórico de dominação colonial moderna. Este processo consistiu em reduzir 

sujeitos históricos, milenares, como populações nativas inteiras e povos negros em toda sua 

diversidade, a uma massa homogênea “sem fé, sem lei, sem Rei”, corpos que não tinham 

dignidade suficiente para alcançar o estatuto do humano estabelecido pelo padrão 

eurocêntrico. O “dispositivo de racialidade” se deu como o principal responsável por 

demarcar o estatuto do humano na modernidade, redefinindo todas as demais dimensões 

humanas e hierarquizando-as de acordo com a sua proximidade ou distanciamento do padrão 

hegemônico (CARNEIRO, 2005, p.43).  

Acreditou-se que uma [suposta] estrutura biológica distinta era suficiente para 

estabelecer uma hierarquia natural de superioridade do branco europeu e da inferioridade dos 

povos não-brancos (povos nativos da América e povo negro que viera para cá escravizado), 

assim, “raça converteu-se no primeiro critério fundamental para a distribuição da população 

mundial nos níveis, lugares e papéis na estrutura de poder da nova sociedade” (QUIJANO, 

2005, p. 118), configurando o que Aníbal Quijano chamou de colonialidade do poder.   

A modernidade, portanto, se inaugura dentro de uma lógica de codificação das 

diferenças coloniais a partir da ideia de raça: os povos originários e negros, destituídos de 

suas identidades históricas, foram forçados a adotar a identidade criada pelos colonizadores. 

Neste sentido, criar e reificar identidades a partir da ideia de suas identidades raciais foi o 

método estratégico empregado para administrar povos e estabelecer hierarquias entre eles 

(ALCOFF, 2016, p.137).  

 Dáe dá-se início a uma organização da “totalidade do espaço e do tempo –todas as 

culturas, povos e territórios do planeta, presentes e passados, sob uma grande narrativa 

universal” (LANDER, 2005, p.10). 

 

 

Em primeiro lugar, expropriaram as populações colonizadas –entre seus 

descobrimentos culturais– aqueles que resultavam mais aptos para o 

desenvolvimento do capitalismo e em benefício do centro europeu. Em segundo 

lugar, reprimiram tanto como puderam, ou seja, em variáveis medidas de acordo 

com os casos, as formas de produção de conhecimento dos colonizados, seus 

padrões de produção de sentidos, seu universo simbólico, seus padrões de 

expressão e de objetivação da subjetividade. [...] Em terceiro lugar, forçaram –

também em medidas variáveis em cada caso– os colonizados a aprender 

parcialmente a cultura dos dominadores em tudo que fosse útil para a reprodução 

da dominação, seja no campo da atividade material, tecnológica, como da 

subjetiva, especialmente religiosa. É este o caso da religiosidade judaico-cristã. 

Todo esse acidentado processo implicou no longo prazo uma colonização das 
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perspectivas cognitivas, dos modos de produzir ou outorgar sentido aos resultados 

da experiência material ou intersubjetiva, do imaginário, do universo de relações 

intersubjetivas do mundo; em suma, da cultura. (QUIJANO, 2005, p. 121).  

 

 

Essas expropriações, além de materiais - como se deu o saqueamento da riqueza de 

nosso continente - são ainda mais profundas, de dimensão intersubjetiva. Isto é, a Europa 

concentrou sob seu domínio todas as formas de controle da subjetividade, da cultura, e em 

particular da produção do conhecimento (QUIJANO, 2005, p.121).  

A autoridade do conhecimento que, no início do processo de colonização, esteve 

sob o domínio da teologia cristã, passou por uma transição gradual. De acordo com 

Grosfoguel (2016, p. 39), após o projeto Iluminista do século XVIII e a Revolução Fraancesa, 

a grande instituição responsável por concentrar em si a autoridade discursiva e a 

exclusividade da verdade foi a ciência moderna. Sendo assim, a produção de conhecimento 

científico foi de suma importância para fornecer o suporte necessário ao empreendimento de 

dominação empreendido pelo Norte global. A Ciência postulou seu saber enquanto o único 

válido/legítimo acima de todos os outros, isto é, a única instituição soberana a conferir status 

de verdade e humanidade sobre os sujeitos. A serviço do projeto colonialista ocidental, as 

disciplinas da Modernidade, como a antropologia, foram fundamentais para cristalizar as 

novas identidades coloniais frutos da recente reconfiguração da organização mundial, 

mantendo as estruturas de poder responsáveis pela subjugação dos povos estudados. A 

academia, portanto, se construiu ao longo do tempo como uma máquina de produção de 

regimes de verdade sobre o “Outro”. 

Valores como o distanciamento, a objetividade e a neutralidade - oriundos de uma 

tradição racionalista e positivista na academia -, convencionados como essenciais para uma 

prática científica válida, foram úteis para apagar o local de enunciação do sujeito produtor de 

conhecimento científico e sua localização geopolítica. Com isso, esta forma muito específica 

de conhecimento, esta epistemologia, tomou-se a si própria como universal, capaz de definir 

a identidade do “Outro” sem nunca expor a sua própria. Tal qual uma voz que ecoa em todas 

as mentes, mas que ao mesmo tempo parece não se localizar em lugar nenhum. Afinal, quanto 

mais uma relação de poder se torna invisível, mais ela consegue ser eficiente, se reproduzindo 

indefinidamente.  

Segundo Djamila Ribeiro (2017): 

 

 

Essa insistência em não se perceberem como marcados, em discutir como as 

identidades foram forjadas no seio de sociedades coloniais, faz com que pessoas 
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brancas, por exemplo, ainda insistam no argumento de que somente elas pensam 

na coletividade; que pessoas negras, ao reivindicarem suas existências e modos de 

fazer político e intelectuais, sejam vistas como separatistas ou pensando somente 

nelas mesmas. Ao persistirem na ideia de que são universais e falam por todos, 

insistem em falarem pelos outros, quando, na verdade, estão falando de si ao se 

julgarem universais. (p. 31) 

 

 

Se uma das realizações da razão imperial foi a de  afirmar-se como uma identidade 

superior ao construir identidades inferiores, a partir de diferenças raciais, nacionais, 

religiosas, sexuais, de gênero (MIGNOLO, 2008, p. 291), o privilégio social da classe 

dominante também se reproduz enquanto privilégio epistêmico. Acontece que se há 

privilégio epistêmico por um lado, o outro lado da moeda revela a inferioridade epistêmica 

de todo o resto da população mundial (GROSFOGUEL, 2016, p.27). Sendo assim, o 

genocídio da alteridade não fora somente físico, mas também epistemológico - o que 

podemos chamar de epistemicídio. A violenta inviabilização de outras experiências de 

conhecimento1 foi a consequência óbvia do empreendimento pretensioso de tomada da 

exclusividade da verdade, do conhecimento e da enunciação pelo Norte global. 

É necessário que levantemos suspeitas sobre o fato do cânone do pensamento em 

todas as disciplinas das ciências sociais e humanidades nas universidades ocidentalizadas ter 

se fundado sobre o conhecimento produzido por alguns poucos homens de cinco países do 

mundo Ocidental (Itália, França, Inglaterra, Alemanha e os Estados Unidos). Grosfoguel 

(2016, p. 26) afirma que o motivo para não haver um escândalo sobre isto é porque trata-se 

de apenas um reflexo da naturalização corriqueira das estruturas epistêmicas racistas/sexistas 

da epistemologia ocidental. Em suma, a ciência moderna funda-se sob pilares patriarcais e 

racistas que conformam a narrativa oficial da forma que conhecemos2.  

O que conhecemos sobre o mundo e sobre nós mesmos, isto é, aquilo que até hoje 

conforma nossas lentes de leitura (significar/dar significado ao mundo) do mundo, é produto 

de uma elaboração que se estabeleceu enquanto única e que, para isso, precisou silenciar, 

desqualificar, enfim, exterminar a pluralidade de epistemes pulsantes de todo o globo. Como 

uma vez ouvi do meu professor Júlio Tavares: “as caravelas se foram, mas a dominação 

continuou e continua se dando, mesmo após o fim do período de colonização”, uma vez que 

 

1 “A consequência dessa hierarquização legitimou como superior a explicação epistemológica eurocêntrica 

conferindo ao pensamento moderno ocidental a exclusividade do que seria conhecimento válido, 

estruturando-o como dominante e, assim, inviabilizando outras experiências do conhecimento. [...] Essa 

reflexão de Lélia Gonzalez nos dá uma pista sobre quem pode falar ou não, quais vozes são legitimadas e 

quais não são”. (RIBEIRO, 2017, p. 24-25).  

2 Se reconhecermos este ponto, a idealização de que a ciência é neutra e universal, como pretendem os projetos 

eurocêntricos de modernidade, já cai por terra. 
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foi introjetada em nossos corpos e mentes esta forma de pensar colonial3. Isto quer dizer que 

a narrativa hegemônica brancocêntrica e colonial cristalizou sutilmente em nossas mentes 

uma versão sobre quem somos e como nos vemos: uma construção negativada, inferior e 

oposta em relação ao homem universal. Este é um dos perigos da história única para o qual 

Chimamanda nos alerta: ela rouba a dignidade daqueles que foram destituídos do poder de 

enunciar/narrar sua própria história. O que nos leva à pergunta: o que houve de fato com as 

vozes, saberes e histórias que não entraram no cânone do conhecimento hegemônico? 

Para Grosfoguel (2016. p. 44), mesmo após 500 anos de colononização do saber, 

ainda existem perspectivas epistêmicas não ocidentais que, apesar de terem sido afetadas pelo 

genocídio/epistemicídio, não foram completamente destruídas. Os inúmeros saberes 

sufocados pela dominação colonial têm resistido através dos séculos, tecendo suas próprias 

narrativas, criando linhas de fuga, tensionando a produção de conhecimento. A passividade 

nunca foi realidade ou até mesmo uma opção.  

Ainda no início de minha trajetória acadêmica, Chimamanda, em seu TEDx, já 

fornecia algumas pistas para a minha futura pesquisa ao me atentar para o fato de que é 

impossível falar de uma história única sem falar sobre poder. Afinal, se saber é poder, ele 

também é disputa. A exclusividade das formas de conhecimento e regimes de verdade está 

sendo tensionada por diferentes sujeitos historicamente silenciados. Novos projetos de 

mundo estão sendo articulados desde que “o primeiro sujeito colonial do sistema mundo 

moderno/colonial reagiu contra os desígnios imperiais que se iniciou em 1492” 

(BERNADINO-COSTA; GROSFOGUEL, 2016 p. 17). Assumir uma opção descolonial 

significa empreender um esforço crítico para aprender a desaprender, uma vez que nossos 

cérebros foram programados pela razão imperial/colonial. Este é o sentido primordial deste 

trabalho: recuperar o pensamento de todos aqueles que foram moídos pela máquina de moer 

gente, pessoas negras, mulheres cis, trans, travestis, sapatões, bichas, indígenas, e pensar o 

mundo a partir de suas próprias epistemologias. Conhecer suas identidades a partir do que 

dizem sobre si e não como são ditos.  

Trazendo toda essa reflexão para o foco deste trabalho – pessoas transvestigêneres 

–, quero demonstrar sua ativa e plural produção de conhecimento dentro e fora da academia. 

On e off-line. Na arte, em músicas, entrevistas, bem como artigos, monografias, teses e 

 

3 A colonialidade, portanto, é pensada para demais esferas além do poder conforme vimos aqui, os estudos 

sobre a colonialidade se desdobram para as áreas do conhecimento/pensamento (colonialidade do saber), da 

subjetividade (colonialidade do ser), do gênero, da natureza e afins. 
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dissertações. Apesar de ter elegido duas artistas principais para analisar a produção de 

conhecimento travesty, elas representam apenas parte de uma rede muito maior, diversa, que 

se dedica a revelar uma estrutura que promove genocídios, epistemicídios, que ameaça suas 

existências. Linn da Quebrada e Rosa Luz, sujeitos desta pesquisa, estão a todo tempo 

construindo narrativas contra-hegemônicas que provocam profundas fissuras na rígida 

estrutura patriarcal e racista sob a qual nossa sociedade se fundou, seguindo em via de fazê-

la ruir.  

 

 

Mas, se liga macho, presta muita atenção 

Senta e observa a sua destruição 

Que eu sou uma bixa loka preta favelada 

Quicando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada 

E se tu for esperto, pode logo perceber 

Que eu já não de brincadeira, eu vou botar é pra fuder 

Bixa Preta – Linn da Quebrada 
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2. O LIXO VAI FALAR, E NUMA BOA – TRANSCENDENDO OS 

REGIMES DE AUTORIZAÇÃO DISCURSIVA 

 

Lélia Gonzalez, em seu texto “Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira” (1983), 

narra um episódio que se passa em um evento acadêmico sobre a população negra.  O 

narrador nos conta detalhes de como um evento cheio de pompa, organizado por anfitriões 

brancos que proferiam discursos e mais discursos, e eram aplaudidos aos ensinarem às 

pessoas negras da plateia coisas que haviam estudado sobre elas próprias, se tornou uma 

grande kizumba. O que aconteceu é que uma das convidadas, negra, que estava ali como 

ouvinte, ousou impor sua voz (ao microfone) e reclamar sobre o evento, armando uma 

confusão inesperada. Mas afinal, “Onde já se viu?! Se eles sabiam da gente mais do que a 

gente mesmo? Se tavam ali, na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisa prá gente 

da gente?” (GONZALEZ, 1983, p.1). 

Esta situação, apesar de fictícia, poderia ser perfeitamente uma narrativa realista. 

Enquanto antropóloga, Lélia González provavelmente presenciara episódios similares à sua 

epígrafe ao longo de sua trajetória acadêmica. É comum que nós, antropólogos, nos 

deparemos com críticas ao nosso ofício por parte de nossos pares nas ciências ou até mesmo 

por nossos interlocutores. As críticas, em sua maioria, direcionam-se ao caráter outrológico 

da disciplina. O “Outro” a que me refiro são as pessoas, aqueles informantes que “não 

possuem privilégios de raça, classe, etnia, gênero, sexualidade e nacionalidade” , como 

“mulheres, lésbicas, indígenas, negras e negros, homossexuais, trans” (CURIEL, 2011, p.27 

apud PIRES, 2018, p.96) 

Se considerarmos a assimetria de poder entre sujeitos pesquisadores e objetos de 

pesquisa, fruto do monopólio da autoridade discursiva do conhecimento no mundo reservado 

à Ciência Ocidental (GROSFOGUEL, 2016), somado ao passado colonial da antropologia, 

conseguimos compreender as desconfianças acerca do nosso estudo direcionado à alteridade. 

Isto porque por muito tempo nosso conhecimento esteve a serviço do projeto de dominação 

colonial/imperial. Aos “Outros”, considerados exóticos, bárbaros, bestializados, nem mesmo 

reconhecidos como sujeitos cognoscentes válidos, foi relegado o lugar de objeto de 

conhecimento, sendo “falados” pela ciência e nunca por si.  

Grada Kilomba, uma referência contemporânea crucial para pensar lugares de 

enunciação, recorre à imagem da máscara de Anastácia, instrumento de tortura utilizado 

pelos senhores brancos para que os negros escravizados não comessem os frutos de seu 
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próprio trabalho, mas principalmente, empregado com a finalidade de implementar um senso 

de mudez e medo. Por este motivo, Kilomba refere-se a este instrumento enquanto máscara 

do silenciamento. Sendo a boca representada enquanto lugar de mudez e tortura, a máscara 

simboliza o colonialismo como um todo: “Ela simboliza políticas sádicas de conquista e 

dominação e seus regimes brutais de silenciamento dos(as) chamados(as) ‘Outros(as)’: Quem 

pode falar? O que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar?”. (KILOMBA, 

2019, p.33). 

O silenciamento estrutural do Outro tem suas raízes na interdição da fala do sujeito 

escravizado. A inviabilização da manifestação da fala subalterna garante à fala branca seu 

estatuto de verdade, assim, sem a possibilidade de interferência de discursos contrários, 

qualquer discurso sobre o ser silenciado pode ser tomado enquanto verdadeiro.  

 

 

A inviabilidade de manifestação da fala negra é a condição por meio da qual o 

sujeito branco se reproduz. Assim é que, no marco do racismo, o sujeito branco 

depende da produção arbitrária do sujeito negro como ‘Outro’ silenciado para se 

constituir, atualizando, a partir do binômio branco/negro, uma série de outras 

fórmulas binárias tais como bem/mal, certo/errado, humano/inumano, 

racional/selvagem, nas quais o negro não cessa de ser representado como mal, 

errado, inumano, selvagem. Dessa maneira, não é jamais o sujeito negro que está 

em questão, mas as imagens e narrativas dominantes produzidas desde um ponto-

de-vista colonial acerca dele. (MOMBAÇA, 2015, online). 

 

 

O silêncio imposto ao “Outro” permite que sua representação seja formulada e 

estabelecida pela voz do colonizador. As palavras (do ser dominante), bem como o silêncio 

subalterno revelam a assimetria existente acerca da produção de discursos e representações  

sobre si4. Podemos evocar novamente as contribuições de Lélia Gonzalez (2011). A autora 

associa o silêncio e a hierarquização estrutural a uma supressão da humanidade do sujeito:  

 

 

Da mesma forma, nós mulheres e não-brancas, fomos “faladas”, definidas e 

classificadas por um sistema ideológico de dominação que nos infantiliza. Ao 

impormos um lugar inferior no interior da sua hierarquia (apoiadas nas nossas 

condições biológicas de sexo e raça), suprime nossa humanidade justamente 

porque nos nega o direito de ser sujeitos não só do nosso próprio discurso, senão 

da nossa própria história. É desnecessário dizer que com todas essas características, 

nós estamos referindo ao sistema patriarcal-racista. (GONZALEZ, 2011, p.14). 

 

 

 

4 Neste contexto, a ciência contribuiu no movimento de expurgo das deficiências e imperfeições deste que é o 

Sujeito universal (o “Eu”, sujeito) atribuindo-as ao “Outro”. Desta maneira, os discursos formulados sobre o 

“Outro” são forjados dentro de uma lógica binária e negativada do “Eu”, estabelecendo categorias binárias 

como dominadores/dominados; brancos/não-brancos; desenvolvidos/primitivos, que são aquelas que vão 

estruturar, até hoje, o pensamento ocidental. 
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Partindo do princípio que os discursos funcionam enquanto parte estruturante do 

imaginário social, imbuídos em uma dinâmica de poder e controle, faz-se necessário e, 

sobretudo com urgência, romper definitivamente com os regimes patriarcais, 

cisheteronormativos e racistas de autorização discursiva a fim de desestabilizar o monopólio 

do saber válido para que sujeitos subalternizados sejam donos de sua própria fala e história, 

podendo construir novos discursos sobre sua identidade de forma positiva.  

É neste sentido que caminha o pensamento travesty preto, ou afrotransfeminismo, 

conforme trago aqui. Afinal, como Djamila Ribeiro bem observou, “[a] história tem nos 

mostrado que a invisibilidade mata, o que Foucault chama de ‘deixar viver ou deixar morrer’. 

A reflexão fundamental a ser feita é perceber que, quando pessoas negras estão reivindicando 

o direito a ter voz, elas estão reivindicando o direito à própria vida” (RIBEIRO, 2017, p. 43). 

Portanto, construir sua própria narrativa trata-se de uma profunda questão de restituição da 

humanidade negada; é sobre recuperar o poder de autodenominar-se. Esta é, 

fundamentalmente, uma questão de sobrevivência.   

Há mais de cinco séculos sendo faladas, pela ciência, pela medicina, pela mídia, 

pelo Estado, a disputa decolonial e travesty tem sido travada com o cistema patriarcal racista 

no plano da identidade, das representações sociais/imaginário social e do discurso. Trata-se 

de uma herança do pensamento feminista negro. O ato de falar, de se autodeterminar, aparece 

com frequência em entrevistas de Linn da Quebrada, como nos trechos a seguir: 

 

 

Eu acho que o que, na verdade, sabe o que eu tenho feito?! É falar sobre mim. Só 

que quando eu falo sobre mim eu percebo que estou falando de muitas outras 

pessoas como eu. Eu estou falando de muitas outras que vivem situações muito 

parecidas com a minha. Porque eu não estou respondendo coisas com o que eu 

estou fazendo, eu estou me fazendo perguntas. Eu estou fazendo perguntas pra nós.  

(METRÓPOLIS - SEM CORTES: Linn da Quebrada. Metrópolis. YouTube. 22 

mai. 2017). 

 

 

É possível ver que uma bixa preta, uma bixa trans, uma bixa travesty pode fazer 

música. Não precisa que uma outra pessoa heterossexual, binária, faça uma música 

sobre nós. A grande diferença é perceber que podemos contar a nossa própria 

história. 

(ALAN, Camila. Batemos um papo reto com a MC Linn da Quebrada. Red Bull. 

21 nov. 2016). 

 

 

Falar sobre si, em meio a todo contexto apresentado, representa um grande ato de 

desafio ao silenciamento estrutural imposto a sujeitos como Linn. A artista reinventa sua 

própria identidade e faz questão de afirmá-la. Ser bixa travesty é sua identidade para além da 

identidade conferida pelas instituições reguladoras dos sujeitos. Ser bixa travesty é 
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reivindicar seu direito a si própria, é restituir sua humanidade negada, [re]contando sua 

própria história. Desta maneira, o que trago no presente texto é a furya travesty que tem se 

articulado há tempos a fim de romper com a autorização discursiva hegemônica para propor 

novos debates, novos tópicos de discussão, novos lugares sociais, novos lugares de 

enunciação. 

Digo “há tempos”, pois este não é um esforço novo. Não é uma novidade do século 

XXI trazida apenas por Linn da Quebrada e Rosa Luz. Este local de passividade, de silêncio, 

cujo domínio da autoridade discursiva por parte da ciência, principalmente, faz parecer ter 

existido, na realidade nunca existiu. Impera, na verdade, através dos séculos, uma 

movimentação dos sujeitos subalternizados para retomarem seu lugar de fala. Acontece que 

todo processo da fala pressupõe um falante e um ouvinte, e os ouvidos da branquitude e da 

cisheteronormatividade não têm se aberto com receptividade. Pelo contrário, o esforço tem 

sido para exterminar as vozes e saberes do “Outro”. 

Membro do Grupo de Estudos Subalternos, antecedendo as formulações decoloniais 

ainda vindouras, a antropóloga indiana Gayatri Spivak já formulava uma provocação 

fundamental que ecoa até hoje: “Pode o subalterno falar?”. Em seu famoso artigo de mesmo 

nome (2010), a autora desdobra as nuances do silêncio do sujeito subalterno. Observa que, 

mais que uma questão propriamente referente à agência de sua fala, na realidade o silêncio 

subalterno é mais uma espécie de efeito da não escuta colonial. Ao recuperar o conceito de 

subalterno como postulado por Gramsci, “aquele cuja voz não pode ser ouvida” (p.12) 

afirma, provocativamente, que o “O subalterno (…) não pode ser ouvido ou lido.” (p. 124). 

Jota Mombaça, a partir de sua realidade subalterna enquanto bixa não binária, negra 

e nordestina, formula novas perguntas acerca das provocações da autora em seu artigo “Pode 

o cu mestiço falar?” (2015): 

 

 

Em lugar da pergunta sobre se pode ou não o subalterno falar, invoco outra: que 

ocorre quando umx subalternx fala? Desse modo, procuro relocalizar uma crise que 

tem, por muito tempo, servido para despotencializar a nós, sujeitxs fora das 

gramáticas da produção de saber. Ao invés de pôr em dúvida nossa capacidade de 

forjar discursos e saberes desde as subalternidades, escolho interrogar a capacidade 

dos marcos hegemonicamente consolidados de reconhecer nossas diferenças. 

Assim é que, no limite mesmo da minha pergunta, insinua-se ainda outra: pode um 

saber dominante escutar uma fala subalterna quando ela se manifesta? 

(MOMBAÇA, 2015). 

  

 

Essa virada de chave em questionar o saber dominante, expondo suas limitações e 

fragilidades, através de uma inversão na clássica pergunta “pode o subalterno falar?” para “o 
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que ocorre quando um subalterno fala”, faz parte do que Mombaça chama de uma “mirada 

decolonial”, isto é, um ato de desobediência epistemológica, que realoca o sujeito universal 

como o “alvo da interpelação crítica”. Este movimento contrário desnaturaliza a violência 

epistemológica que acomete os sujeitos marginais pois, afinal, o hegemônico só se afeta 

quando o subalterno ousa inverter o jogo utilizando-se das mesmas regras contra quem as 

inventou. Enquanto eles [sujeitos hegemônicos] empreendem um esforço para esconder/fazer 

invisível seu locus social privilegiado, como demonstramos anteriormente, os sujeitos trans, 

travestis, negras, negros, periféricos, em seus múltiplos recortes, caminham na direção 

contrária. Uma vez que [eles] insistem em não se verem enquanto marcados, os sujeitos 

subalternos têm apelado para a dimensão da identidade estrategicamente, a fim de retirar à 

força o véu da invisibilidade do sujeito “universal”.  

Linn da Quebrada recorre à imagem de um homem sem rosto: 

 

 

Um homem sem rosto. Um homem que na verdade é quase que uma entidade, ou 

você está mais perto desse lugar, do ideal, e quanto mais você se distancia, menos 

poder você tem. Eu acho que é justamente uma discussão e uma disputa real, uma 

disputa territorial de poder também.  

(LINN DA QUEBRADA QUESTIONA DEUS, O SISTEMA E QUER SER 

DONA DO PRÓPRIO CORPO. YouTube, Canal Universa. 12 mar 2018). 

 

 

Ora, se dentro da lógica de hierarquização colonial, pessoas negras e travestis, ou 

melhor, os sujeitos mais distantes do padrão do “homem universal”, estão no “lixo” da 

sociedade, como provocativamente afirmou Lélia Gonzalez, aqueles que têm assumido o “ato 

de falar com todas as implicações” fogem às amarras da domesticação do pensamento 

subalterno e “quebram” a matriz universalizante hegemônica5. Como temos mostrado, Linn 

está disposta a entrar no jogo de disputa com o ser hegemônico a fim de “abrir fissuras para 

abrir também um novo campo de possibilidades”. (Linn da Quebrada, 2018a).  

Neste sentido, o pensamento feminista negro tem demonstrado historicamente como 

o lugar de fala é uma potente forma de refutar a historiografia tradicional e a hierarquização 

de saberes consequente da hierarquia social (RIBEIRO, 2017). Isto porque “[o] falar não se 

 

5 De forma que as mazelas causadas por esta rígida estrutura têm ficado cada vez mais evidentes, sujeitos 

subalternizados como pessoas transvestigêneres têm se aproximado de discussões decoloniais, travando 

disputa com o saber dominante e seus discursos oficiais. A decolonialidade, mais que um instrumento teórico 

mobilizado por uma rede de pesquisadores acadêmicos, “consiste também numa prática de oposição e 

intervenção” (BERNADINO-COSTA; GROSFOGUEL, 2016 p. 17) à colonialidade do ser, saber, poder, de 

gênero. E é nesta linha que, articulada às contribuições do pensamento feminista negro, as pessoas 

tranvestigêneres têm encontrado uma potente forma de questionar as estruturas que ameaçam suas vidas. 
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restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir” (RIBEIRO, 2017) e gozar de uma 

existência digna, recuperando o direito à própria voz6. 

À vista disso, o debate sobre lugar de fala está essencialmente baseado em reflexões 

críticas sobre identidade, lugares sociais e os processos de silenciamento estrutural. Uma das 

principais referências sobre o assunto na atualidade, Djamila Ribeiro em seu livro O que é 

Lugar de Fala? (2017) ressalta que esta proposta se centra em um debate de dimensão 

estrutural, ao invés de um debate individual, como algumas críticas desonestas têm parecido 

crer. Percorrendo a história do pensamento feminista negro, a filósofa demonstra como 

sempre esteve presente uma preocupação por parte do feminismo negro em evidenciar que 

“as realidades de grupo transcendem as experiências individuais” (COLLINS, 1997, p. 9. 

apud RIBEIRO, 2017, p.33). Citada por Djamila, Patricia Hill Collins é uma das pensadoras 

que aciona a noção de experiência (o que temos comumente chamado de “vivência” nos 

debates sobre diversidade atuais) para alertar que experiências compartilhadas por um 

mesmo grupo partem de condições sociais semelhantes7. Assim, quando Linn da Quebrada e 

Rosa Luz compartilham vivências enquanto travestis, negras, periféricas, em suas músicas, 

vídeos, entrevistas, essas experiências importam, pois comunicam e revelam as condições 

sociais a que o grupo que se localizam está sujeito.  

Em seu primeiro vídeo no canal chamado “Empoderamento Trans”8, chamado 

apenas “Barraco da Rosa” à época, Rosa Luz deixa claro em suas primeiras falas que o 

motivo de ter criado o canal é apenas uma questão: o fato do Brasil ser o país que mais mata 

pessoas transexuais no mundo. Então, explica que decidiu criar o canal enquanto um espaço 

de representatividade para compartilhar suas vivências e, mais do que isso, seus processos de 

empoderamento enquanto “mulher transexual, negra, da periferia, de quebrada, empoderada” 

a fim de se conectar com outras minas (LUZ, Rosa. EMPODERAMENTO TRANS. 

YouTube, Barraco da Rosa TV. 19 jan. 2016). A youtuber ressalta que cada vivência importa, 

recorrendo a uma frase de Maria Clara de Araújo, outra referência de travesti e negra, que 

diz que “é importante sermos protagonistas das nossas próprias histórias” (idem).  

 

6 Desta maneira, o lugar de fala não se resume ao ato de “falar”, mas sim em empreender um reconhecimento 

de qualquer espaço social e político, de territórios físicos e simbólicos. Trata-se de construir novas 

epistemologias nos círculos acadêmicos. 

7 Patricia Hill Collins afirma que são as relações hierárquicas de poder que criam grupos, portanto, uma mesma 

pessoa atravessada por diferentes desigualdades pode experienciar posições hierárquicas distintas de acordo 

com as intersecções dos grupos que pertence. 
8 LUZ, Rosa. EMPODERAMENTO TRANS. YouTube, Barraco da Rosa TV. 19 

jan. 2016. 
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Desde esse primeiro vídeo e nos que se seguem, uma parte expressiva do conteúdo 

vai na direção de compartilhar suas vivências cotidianas, em que experiencia casos diários 

de transfobia e racismo, como em: “TRANSFOBIAS DIÁRIAS: PRIMEIRA SEMANA DE 

AULA” com quase 30 mil visualizações que explora o racismo e transfobias institucionais 

da UnB, sua instituição de ensino onde cursava Teoria e História Crítica da Arte; “MINA 

TRANS NA EUROPA: LONDRES” que soma 8.9 mil visualizações9, onde conta suas 

experiências enquanto latina, favelada, negra e travesti em uma residência artística em 

Londres. Mais que compartilhar as situações, Rosa compartilha sua percepção crítica sobre 

os eventos, estimulando uma reflexão acerca das estruturas racistas e transfóbicas que 

mostram seu poder no dia a dia. 

Seu desejo urgente em visibilizar as situações diárias que passa por conta de seu 

corpo e identidade, assume um caráter de denúncia. De forma que as violências que estes 

sujeitos sofrem são sempre invisibilizadas ou apenas transformadas em estatística, quando 

Rosa Luz e Linn da Quebrada falam e levam estas violências para o debate público, como os 

vídeos de Rosa hospedados na maior plataforma de compartilhamento de vídeos do mundo 

e, ainda mais, com expressivo número de visualizações, conseguem comunicar com mais 

profundidade crítica e, sobretudo, humanidade, para além daquilo que ameaça suas 

existências.  

Além disso, projetam sua voz a fim de comunicar-se também com seus pares. Sobre 

isso, diz Linn da Quebrada: 

 

 

Uma das coisas que permearam muito a minha trajetória, a minha vida foi a solidão. 

Quando eu falo que eu quero me encontrar, que eu quero diálogo, que eu quero 

troca é justamente porque pessoas como eu, pessoas trans, são marcadas muito pela 

solidão.  

(METRÓPOLIS - SEM CORTES: Linn da Quebrada. Metrópolis. YouTube, 22 

mai. 2017). 

 

 

A dominação colonial baseou sua estratégia em “dividir para conquistar”, nos 

afastando uns dos outros, produzindo solidões e, ainda, obstáculos à união dos grupos 

subalternizados. Por isso, é uma necessidade urgente transcender esta lógica colonial e 

restabelecer uma conexão com os nossos, através da fala e do afeto, a fim de criar redes para 

superação dos projetos imperiais/coloniais/patriarcais/racistas/cisheteronormativos que 

 

9 O vídeo foi retirado do ar, não foi possível recuperar o link de acesso. Os dados apresentados das 

visualizações referem-se ainda ao ano de 2019. 
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regem o cis-tema-mundo patriarcal. A internet tem se mostrado um potente meio de conexão 

e comunicação, sendo estrategicamente utilizada por sujeitos subalternizados, aproximando 

esses pares. Embora o debate de solidão de pessoas transvestigêneres e pretas seja mais 

profundo, quando Linn e Rosa e tantas outras pessoas trans ocupam a internet com suas 

vivências, outras mais se reconhecem em sua fala, consomem seus vídeos ou arte, se 

conectam, sobrevivendo e superando a solidão imposta a estes sujeitos. Neste sentido, a fala, 

o discurso sobre si, em suma, a comunicação, mostra novamente sua potência, sendo um 

importante instrumento em disputa. Enfim, o lixo vai continuar falando, e numa boa10. 

 

 

2.1. ELES NOS DISSERAM “PUTA”. E AGORA NÓS DIZEMOS: DISPUTA
11

 - 

ESTRATÉGIAS DE DISPUTA OU A ARTE DA GUERRA 
 

Nessa terra construída sobre sangue inocente, o fantasma ancestral ronda a casa 

grande de sinhôs e sinhás e perturba seu sono. Acontece que lhes apavora a ideia de que, 

dentro deste mar de almas revoltas, uma forte onda se levante e destrua seus castelos de areia. 

Desde o século XIX, marcado por poderosas revoltas e insurreições do povo negro em toda 

a América, como a revolução de São Domingos que levou à independência do Haiti, habita 

no imaginário social da elite um medo da inversão da ordem política e social, isto é, que os 

negros escravizados saiam dos lugares aos quais foram relegados para inverter o jogo em 

busca de vingança.  

Em “Onda Negra, Medo Branco: o negro no imaginário das elites no século XIX”, 

livro de Célia Azevedo (1987), podemos acompanhar o resgate histórico deste medo que 

atravessa séculos. O medo é justificável. A necropolítica (política de morte) sobre a qual se 

funda o “Novo Mundo” tem acumulado uma dívida com os povos originários e com o povo 

negro que perdura desde 1492 na América. Outra dívida histórica que nossa sociedade 

brasileira tem acumulado tem sido com as travestis, basta nos lembrarmos das estatísticas de 

assassinatos com requintes de crueldade em nosso país. Sobre ambos, tanto a branquitude 

como a cisgeneridade precisam responsabilizar-se por toda desumanização causada 

(ARAÚJO, 2016).  

 

10 Referência ao trecho “Ou seja, o lixo vai falar, e numa boa” do artigo “Racismo e Sexismo na cultura 

brasileira” de Lélia Gonzalez (1983, p. 225). 

¹¹ LINN DA QUEBRADA: HYSTERIA. Hysteria Music, 15 jan. 2019. 
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Para resistir a este cis-tema genocida, foi necessária a articulação organizada dos 

sujeitos escravizados a fim de reaver sua liberdade e dignidade. Abdias do Nascimento, 

dedicado pesquisador do quilombismo, referia-se aos quilombos como “focos de resistência 

física e cultural” (NASCIMENTO, 2002, p. 209). Enquanto espaços de referência, de criação 

de táticas estratégicas, minuciosamente organizadas, os quilombos nascem da exigência vital 

dos africanos escravizados em defender sua sobrevivência e assegurar a existência do ser 

(NASCIMENTO, 2002, p. 209). Longe de se resumir a um movimento exclusivo a um único 

tempo e espaço, o quilombismo não esgotou seu papel histórico, uma vez que “a situação das 

camadas negras continua a mesma, com pequenas alterações na superfície” (NASCIMENTO, 

2002 p. 211). Assim, à medida que as formas de dominação e opressão têm se atualizado 

sobre estes sujeitos, as estratégias e táticas de resistência à supremacia branca também têm 

se renovado e assumido diferentes contornos.  

 O quilombismo é um ensinamento ancestral que demonstra como a 

transformação radical das estruturas vigentes só é possível a partir de uma articulação 

coletiva, organizada e estratégica. O resgate dessa memória e força ancestrais são necessários 

para o desenvolvimento e emergência de novos projetos de mundo que sejam antirracistas, 

antipatriarcais, anti-imperialistas, anti-LGBTfóbicos, livres de hierarquias e opressão. 

Quando falamos de novos projetos de mundo é porque o mundo que habitamos é 

um mundo: 

 

Devastado pela destruição criativa do capitalismo, ordenado pela supremacia 

branca, normalizado pela cisgeneridade como ideal regulatório, reproduzido pela 

heteronormatividade, governado pelo ideal machista de silenciamento das 

mulheres e do feminino e atualizado pela colonialidade do poder; mundo da razão 

controladora, da distribuição desigual da violência, do genocídio sistemático de 

populações racializadas, empobrecidas, indígenas, trans*, e de outras tantas. 

(MOMBAÇA, 2016, p. 15). 

 

 

Fica evidente, portanto, que “[o] apocalipse deste mundo parece ser, a esta altura, a 

única demanda política razoável” (MOMBAÇA, 2016, p. 15), uma vez que o mundo que 

habitamos impossibilita a existência digna de toda uma multidão classificada como sub-

humanos, isto é, todos aqueles que não se encaixam no padrão de sujeito universal. Por este 

motivo, o mundo que está por vir continua em constante disputa por diferentes atores no 

presente, trata-se de uma urgência de vida.  

As estratégias de humanização das pessoas transvestigêneres têm sido exploradas 

por diferentes dimensões: o corpo, a identidade, a fala (enunciação), a academia 
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(conhecimento científico), a política, a arte, a internet, a linguagem e o afeto. A tudo isso 

Linn da Quebrada se refere enquanto territórios: 

 

 

É um desafio colocar o nosso pensamento. É um desafio produzir novos 

pensamentos [na música]. Um macho perdendo território, vendo a gente conquistar 

cada vez mais espaço, isso é disputa. Eles nos disseram muitas vezes “puta”. E 

agora nós dizemos: disputa. Disputa de território, disputa de linguagem, disputa de 

poder. Nós estamos aqui, pelo menos eu e as minhas guerreiras, estamos aqui pra 

guerra. E agora aguenta.  

(LINN DA QUEBRADA: HYSTERIA. Hysteria Music, 15 jan. 2019). 

 

 

Estes territórios aos quais Linn se refere são espaços simbólicos dos quais pessoas 

transvestigêneres têm sido sistematicamente excluídes. Por isso, a ocupação destes espaços, 

antes pouco ou nada ocupados por esses sujeitos, é essencial pois o que está em jogo é o 

resgate de sua humanidade. Este objetivo fica claro na expressão de encerramento dos vídeos 

de Rosa Luz: “É tudo nosso”, usada no sentido de afirmar que ela, bem como uma 

coletividade maior de pessoas subalternizadas, tem direito a ocupar todos os lugares que 

desejarem.   

 De forma que o imaginário social sobre pessoas tranvestigêneres, ao se reproduzir, 

acaba por reificar o lugar social dessas pessoas, Linn da Quebrada também identifica a 

necessidade de disputar um novo lugar no imaginário social a partir de seus próprios termos: 

 

 

Porque no fim tudo o que estamos fazendo, pelo menos tudo o que eu estou 

fazendo, é disputa. Eu estou disputando um lugar no imaginário social. Eu estou 

disputando poder ocupar um lugar na sua cabeça, um espaço de um território 

afetivo, um território político, mas a disputa de um território político e afetivo de 

um imaginário social em mim mesma.  

(GOING BACKSTAGE with Linn da Quebrada. YouTube, Dazed. 22 ago 2018). 

 

 

A ascensão de pessoas transvestigêneres na mídia, assim como sua maior 

representação na vida política, além de sua presença mais expressiva no mundo das artes, 

indústria musical e academia, mostram como a empreitada estratégica em ocupar espaços de 

poder tem produzido efeitos reais na atualidade. Como ressaltei no início deste trabalho, Linn 

e Rosa são apenas duas referências dentro de uma rede muito mais ampla em que os nomes 

de diversas outras pessoas têm se destacado. Enquanto umas se dedicam a hackear o cis-tema 

produzindo conhecimento científico nas universidades e quebrando com a matriz de 

autoridade discursiva hegemônica (nomes como Tertuliana Lustosa, Jota Mombaça, 

Jaqueline Gomes de Jesus, Beatriz Pagliarini Bagagli, Maria Clara Araújo, Viviane 

Vergueiro), outras cantam e atuam no universo das artes (como Assucena Assucena, Raquel 
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Virgínia, Wescla Vasconcelos, Renata Carvalho), impondo sua voz e comunicando novas 

verdades; outras mais, ainda, se inserem na vida política disputando projetos de governo 

(exemplos são Érica Malunguinho, Erika Hilton, Indianare Siqueira e Duda Salabert). Uma 

articulação que só tem o seu sucesso por se estruturar em rede, dentro de uma coletividade e 

irmandade travesti. 

Essas referências continuam sendo a “exceção” dentro desses espaços, ocupando 

um lugar de clandestinidade. Ocupar espaços, neste contexto, significa inserir-se em lugares 

que não foram elaborados de início para se estar. Por esta razão, Linn da Quebrada identifica 

a importância de atuarem ativamente na estrutura, naquilo que “faz” e “constrói”: 

 

 

Mas acho que é muito importante que a gente saiba que temos que colocar as nossas 

na estrutura. Eu ainda vejo e sinto poucas de nós atuantes na estrutura. No que faz, 

no que constrói. A gente está na frente das câmeras… A gente ainda serve de… se 

antes a gente era abjeta, eu sinto que hoje nós somos objeto. Então eu acho que a 

gente tem que ocupar outros espaços dentro dessa estrutura. Porque se a gente não 

mudar a estrutura, só muda os temas em volta, a estrutura permanece a mesma. 

Então eu estou investigando e pensando como que nós colocamos as nossas dentro. 

Não apenas sob o olhar, mas olhando também, pensando junto, construindo junto. 

(A MÚSICA E OS CORPOS POLÍTICOS, com Linn da Quebrada. YouTube, 

Nexo Jornal. 17 mai. 2018). 

 

 

Ser atuante na estrutura implica recusar-se a ocupar o lugar de objeto e abjeto e 

passar a uma condição de sujeito, sendo capaz de produzir novas narrativas e construir novos 

projetos de mundo. Como vimos anteriormente, a academia é um importante campo de 

batalhas de disputa de narrativa, pois é neste espaço que se produz verdades sobre os Outros. 

Ocupar este espaço de produção de conhecimento válido significa abrir fissuras profundas 

no regime de autoridade discursiva. Segundo bell hooks12 “o trabalho intelectual é uma parte 

necessária da luta pela libertação, fundamental para os esforços de todas as pessoas oprimidas 

e/ou exploradas, que passariam de objeto a sujeito, que descolonizariam e libertariam suas 

mentes” (1995, p. 465). Por este motivo, na seção que se segue, nos ocuparemos em 

acompanhar as tensões provocadas dentro do mundo acadêmico e como pessoas 

transvestigêneres têm ocupado este lugar propondo novos tópicos de discussão para além do 

corpo e gênero, categorias às quais são reduzidas dentro de uma visão cisheteronormativa 

limitada. 

  

 

12 bell hooks pede aos pesquisadores que escrevam seu nome em letra minúscula para que o foco se 

direcione ao conteúdo de seu trabalho e não ao seu nome. 
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2.2. “NÃO À VALIDAÇÃO, QUEM SE VALIDA, SUBMETE-SE”: TENSÕES E 

DISPUTAS DE NARRATIVAS NO ESPAÇO ACADÊMICO 
 

 

Não à validação, quem se valida, submete-se. Não à validação, quem se valida, 

submete-se. Não, validação. Ação! Mulher preta, ação! 

Afrotrapfunk – Rosa Luz 

 

 

Com o propósito de acompanhar como tem se dado a produção de conhecimento 

travesty no Brasil, vamos recuperar, rapidamente, os empregos que a categoria gênero - o 

recorte principal usado para desenvolver as questões trans dentro da academia - tem assumido 

ao longo do tempo. E, sobretudo, como esta categoria tem sido disputada dentro de uma 

perspectiva interseccional e decolonial por travestys que atuam nestes espaços de saber-

poder. 

Dentre os muitos usos que a categoria “gênero” assume no decorrer da história dos 

Estudos Feministas, um dos mais importantes, amplamente difundido por feministas norte-

americanas nos anos 60, tem sido seu uso para conceitualizar a construção social, a 

fabricação histórica e cultural da diferença sexual (PRECIADO, 2011, p. 13). Tomado quase 

como uma extensão da dicotomia entre os sexos ditos “biológicos” (masculino e feminino), 

pensadoras feministas empreendem um esforço, ainda atual, para pensar gênero a partir de 

seu caráter fundamentalmente social, se afastando de uma formulação teórica determinista, 

em que o gênero seria determinado pelo sexo do indivíduo.   

Guacira Lopes Louro, uma grande referência nos estudos de sexualidade, gênero e 

educação no Brasil, a partir de um percurso histórico e social, evidencia em seu texto 

“Heteronormatividade e Homofobia” (2009), seguindo Thomas Laqueur e Michel Foucault, 

o momento em que o sexo (a sexualidade) dos sujeitos se tornou uma questão central para os 

Estados e para os indivíduos em nossa sociedade ocidental. 

A autora remonta aos meados do século XIX, mas identifica que o processo teve seu 

início ainda no século XVIII. As transformações políticas, culturais, sociais e econômicas 

que vinham se desenrolando à época, articuladas à industrialização, à revolução burguesa e, 

ainda, acompanhadas por uma nova divisão sexual do trabalho e pela circulação de ideias de 

caráter feminista, construíram um conjunto de condições para que os corpos, a sexualidade e 

a existência de homens e mulheres tivessem novos significados (LOURO, 2009, p. 87). Isso 

é o que Laqueur vem a chamar de um novo corpo sexuado.  

 Para Laqueur (1990 apud Louro, 2009, p. 87), até o início do século XIX, a 

hierarquização dos sujeitos se orientava através de um modelo sexual de único eixo, o 
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masculino. Enquanto referencial do “perfeito”, os homens se encontravam no topo de um 

grau de perfeição, em que as mulheres eram consideradas o “Outro” ou “homens 

incompletos”, uma tese sustentada até mesmo cientificamente, com forte influência da 

medicina.  

Por outro lado, o modelo sexual subsequente veio a ser orientado a partir de dois 

sexos opostos, uma matriz binária de gênero que rege nosso sistema mundo ocidental desde 

a modernidade. 

   

 

Algumas teóricas feministas afirmam ser o gênero “uma relação”, aliás um 

conjunto de relações, e não um atributo individual. Outras, na senda de Beauvoir, 

argumentam que somente o gênero feminino é marcado, que a pessoa universal e 

o gênero masculino se fundem em um só gênero, definindo com isso as mulheres 

nos termos do sexo deles e enaltecendo os homens como portadores de uma 

pessoalidade universal que transcende o corpo. (BUTLER, 2017, p. 31).  

 

 

A disputa entre estes dois modelos sexuais levou o corpo para o centro da cena, 

tendo como ponto focal o genital, órgão que concentra o poder determinante de gênero em 

nossa sociedade. Desta forma, o corpo se tornou a causa e justificativa das diferenças, onde 

reside a gênese da diferença (NICHOLSON, 2000 apud LOURO, 2009, p. 87).  

Esta virada de chave deu início a uma nova episteme (forma de conceber e dar 

sentido ao mundo). Além de também renovar as relações de poder entre os gêneros, ou seja, 

as representações e significados de ser homem e ser mulher. O corpo passou a ser regulado 

por diversas instituições definidoras e controladoras como a medicina, a justiça, a Igreja, a 

ciência, a família e o Estado, que buscam aprisioná-lo dentro do sistema de gênero 

binário oposicional. 

A ciência e a medicina entram nesta equação enquanto legitimadoras da “verdade”, 

definindo o status do que é o normal e anormal/patológico. Ambas se ocupam em estudar os 

corpos, catalogar e nomear as identidades desviantes da norma, enquadrando-as em uma 

categoria: “transtorno de identidade de gênero”.  Até 2018, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) classificou a transexualidade enquanto um transtorno mental. Enquanto parte da 

Classificação Internacional de Doença (CID-11), esta catalogação validou por 28 anos 

práticas de violência psiquiátrica contra as identidades trans.   

É inegável que o gênero, bem como as produções teóricas sobre o conceito, ainda 

“se constitui com ou sobre corpos sexuados” (LOURO, 1997, p.22). Se o gênero é a 

identidade primeira do sujeito, isto é, é o gênero que atribui existência significável para as 

pessoas, qualificando-as para a vida no interior da inteligibilidade cultural (BUTLER, 2017, 
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p. 42), é natural, portanto, que o sexo do vivente se revele enquanto uma questão central da 

política e da governabilidade (PRECIADO, 2011, p. 12) dos corpos. Consequentemente, 

também se tornando assunto preferido de debate nas ciências sociais. É compreensível, a 

partir desta perspectiva, que os Estudos de Gênero tenham se ocupado por um longo tempo 

em entender gênero a partir do corpo. 

Após a primeira onda do movimento feminista, pautada principalmente pelo 

sufrágio, direitos sociais e pela liberação feminina no início do século XX, a segunda onda 

(entre a década de 60 e 70) traz uma preocupação com a organização social e política do 

movimento, levando a uma elaboração mais acurada do conceito de gênero e do sujeito 

feminino, dentro e fora do mundo acadêmico. A construção do sujeito da luta feminista, “a 

mulher”, tem se mostrado excessivamente essencialista e excludente de outras possibilidades 

do feminino. Porém, muitas pesquisadoras como Margaret Mead, no clássico  “Sexo e 

Temperamento” (1935), por exemplo, procuraram demonstrar a distinção entre sexo e 

gênero, reforçando que a diferença entre “homens e mulheres não estava ligada ao sexo como 

fator biológico, e sim com o gênero como fator cultural” (PEDRO,  2005, p.78 apud 

BENETTI, 2013, p. 32).    

Devido à contribuição de pensadoras lésbicas que construíram suas reflexões sobre 

a construção social e cultural de gênero, aos poucos, foi forjada uma teoria dos sujeitos 

bizarros, estranhos, transviades, que não se encaixavam nas discussões dentro do binário 

feminino x masculino, uma vez que a monstruosidade de suas identidades e corpos não eram 

incorporadas por esta divisão. Tornou-se necessária uma teoria que desse conta dessas 

multidões de anormais.  

Bebendo da fonte da efervescência teórica feminista norte-americana, além dos 

subsídios fornecidos pelos estudos pós-estruturalistas e dos estudos subalternos, a 

Teoria Queer surge em finais do século XX (por volta dos anos 80) para pensar a 

marginalidade desses corpos e propor a desnaturalização de binarismos. Dessa forma, a 

Teoria Queer tensionou as perspectivas biologicistas e essencialistas de gênero que se 

reproduziam no mundo acadêmico e nos movimentos sociais até então.  

Clandestinos aos regimes de controle do Império Sexual, são os sujeitos “anormais” 

que, ao produzirem conhecimento sobre sua condição, consequentemente desvelam a norma 

que os deixa de fora, ressaltando como as (con)formações identitárias dos sujeitos se dão de 

forma violenta. Isto é, assumem enquanto potência produtiva o desconforto e 

desestabilização do cis-tema causado pela marginalidade. “Queer não é tanto se rebelar 
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contra a condição marginal, mas desfrutá-la” (GAMSOM, 2002, apud MIRANDA; 

GARCIA; 2012). 

Enquanto multidão, são sujeitos diversos que trazem para o debate as pluralidades 

que os essencialismos das teorias feministas, os regimes representativos na política e as 

análises universalizantes da academia, não dão conta. Em suma:  

 

 

Não existe diferença sexual, mas uma multidão de diferenças, uma transversalidade 

de relações de poder, uma diversidade de potências de vida. Essas diferenças não 

são ‘representáveis’ porque são “monstruosas” e colocam em questão, por esse 

motivo [...] os sistemas de produção de saberes científicos dos ‘normais. 

(PRECIADO, 2011, p. 18).  

 

 

O que Preciado chama de “a tomada da palavra pelas minorias queer” (PRECIADO, 

2011, p. 17) diz respeito ao movimento de enunciação em contraste à situação de 

silenciamento que estas pessoas estão sujeitas. Trata-se de um esforço em sobrepor o lugar 

de objeto, passivo, que a academia os relegou, pelo lugar de sujeito, pensante e enunciador. 

Desta maneira, criam conhecimento a partir de sua própria existência e lançam um novo olhar 

às questões de gênero, descentralizando o debate apenas do corpo. Trata-se de uma 

reviravolta epistemológica (PRECIADO, 2011, p. 16). 

Esta tradição - recorte do corpo para entender gênero - ainda é vigorosamente 

reavivada quando se trata de estudos sobre identidades abjetas como as identidades trans, isto 

é, identidades de gênero inconformes que escapam do alinhamento biologicista de sexo-

gênero.   

A incongruência de interesses e temas de pesquisa entre sujeitos de 

conhecimento e objetos de pesquisa foi frequentemente apontada em eventos LGBTI+ que 

compareci. Assim como provocações sobre a presença, ou melhor, a ausência de pessoas do 

grupo pesquisado como integrantes do evento ou como parte do público, críticas sobre o 

impacto da pesquisa na vida prática desses sujeitos estudados também são comumente feitas, 

refletindo uma tensão existente entre as produções formais de saber e o saber marginalizado. 

Afinal, saber é poder. E também é disputa.  

No Brasil, Fernando Benetti (2013) identifica vestígios próximos de uma 

análise queer, bem como uma “queerização” no circuito artístico, desde os anos 70, quando 

nomes como Caetano Veloso, Ney Matogrosso e Dzi Croquettes estavam em evidência já 

borrando fronteiras dos papéis de gênero e sexualidade no imaginário social. Neste sentido, 

o movimento homossexual brasileiro em formação nos anos 80, tendo o Grupo Somos e o 
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Jornal Lampião da Esquina como símbolos de resistência, já tinham enquanto “pauta política 

o questionamento dos binarismos sociais, a luta contra a autoridade desmedida, e o 

esvaziamento de termos pejorativos, da mesma forma como estava se fazendo nos EUA com 

o termo queer” (BENETTI, 2013, p. 29).  

Portanto, apesar da proximidade, o movimento queer no Brasil não se desenvolveu 

apenas a partir de uma importação da corrente teórica norte-americana. Ao mesmo tempo 

que também não se desenvolveu por estas terras sob o mesmo nome. O termo não teve grande 

capilaridade, até mesmo por ser dificilmente traduzível para o português. Desta forma, 

o queer emerge mais como uma corrente teórica adotada por uma elite acadêmica e se torna 

excludente para as multidões de “anormais” que não ocupavam este espaço, por conta da 

lógica excludente do ensino superior no Brasil. Ademais, o fato desta teoria ter sido 

apropriada e veiculada por homens cisgêneros, brancos e gays, em sua maioria, contribui 

para que pessoas transvestigêneres não se sintam representadas pela mesma. 

Desta forma, apesar da teoria queer ter feito emergir novas chaves de análise do 

sujeito desviante à heteronorma para além do corpo, como se dava com frequência, em nosso 

país, esta teoria esteve muito apartada da camada de corpas estranhas13 que não ocupavam a 

academia. Portanto, quando pessoas trans, por exemplo, se levantam para fazer provocações 

sobre a quem o conhecimento produzido se destina, ou o porquê da ausência de 

pessoas trans no evento, estas provocações/tensões desestabilizam o lugar de conforto neste 

ambiente de produção de saber.  

Este mesmo movimento se aproxima à atuação de feministas negras na academia 

ainda no século XX, principalmente nos anos 80, ao revelarem que o conhecimento de forma 

universalista da maneira que se sucedia nesses espaços não era capaz de dar conta de suas 

experiências, provocaram profundas tensões tanto nas formulações sobre raça quanto nas de 

gênero. Como desenvolve Patricia Hill Collins (2016 apud RIBEIRO, 2017, p.26), é esta 

posição de sujeitos na fronteira/intersecção entre múltiplas estruturas de dominação, que vai 

permitir às pesquisadoras negras explicitarem a falta de metodologias adequadas para dar 

conta das múltiplas experiências que perpassam os sujeitos não-hegemônicos: 

 

 

A autora define outsider within como posição social ou espaços de fronteira 

ocupados por grupos com poder desigual. Na Academia, por exemplo, esse lugar 

permite às pesquisadoras negras constatar, a partir de fatos de suas próprias 

 

13 Em referência à Matheusa Passarelli, assassinada em uma favela carioca em 2018, que cunha o termo "corpo 

estranho". Sua irmã, Gabe Passarelli, que propaga seu legado, tem popularizado o termo também conhecido 

como “corpas estranhas” de forma a desnaturalizar e desconstruir a palavra no masculino. 
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experiências, anomalias materializadas na omissão ou observações distorcidas dos 

mesmos fatos sociais e, embora Collins se refira à Sociologia, pode-se pensar como 

prática política a ser desenvolvida em todas as áreas do conhecimento. (RIBEIRO, 

2017, p. 26). 

 

 

Por isso, o pensamento feminista negro vai se ocupar de produzir insumos teóricos 

e metodológicos que dêem conta daquilo que o pensamento colonizado racista/sexista 

ocidental não deu. Enquanto “marinheiras das primeiras viagens transatlânticas, trafegando 

identidades políticas reclamantes da diversidade” (AKOTIRENE, 2019, p. 31) elas fazem 

dialogar os movimentos sociais junto à teoria - e são constantemente criticadas por isso. Este 

intercâmbio é necessário e enriquecedor à academia pois, desta maneira, as mulheres negras 

levam para este espaço uma perspectiva que não é exterior a sua identidade e a seus corpos, 

pelo contrário, assumem que estes marcadores sociais conferem a elas um lugar muito 

específico dentro da estrutura de poder da nossa sociedade e advogam pela localização do 

saber. Isto é, é necessário situar seu lugar de fala (de onde você fala) dentro das estruturas de 

produção de conhecimento. Este é parte de um dos atos primeiros para um projeto de 

descolonização epistêmica. 

 “De onde você fala”, diante da perspectiva decolonial, é entendida também a 

partir de outros termos. Além da localização social, para a qual as feministas negras atentam, 

os pensadores decoloniais chamam a atenção para a localização dos sujeitos dentro da 

geopolítica do conhecimento. Esta geopolítica do conhecimento divide o mundo em dois: 

aqueles que produzem conhecimento (Norte) e aqueles que o aplicam/reproduzem (Sul). De 

tal maneira que, ao falarmos sobre gênero, desconsideramos que sua construção em terras 

colonizadas deu-se de forma diferente às terras europeias. 

De acordo com Maria Lugones, importante expoente do feminismo decolonial, 

quando os colonizadores empreendem o processo de colonização das Américas e Caribe, 

classificam os nativos em termos de macho e fêmea, pois entendiam que apenas os 

civilizados, vistos como plenamente humanos, eram homens ou mulheres. Já “os povos 

indígenas das Américas e os/as africanos/as escravizados/as eram classificados/as como 

espécies não humanas – como animais, incontrolavelmente sexuais e selvagens” 

(LUGONES, 2014, p. 936). Por isso, para a autora, a dicotomia central da modernidade 

colonial é a dicotomia hierárquica entre humano e não-humano.  

Ademais, somada à dicotomia humano vs. não humano, outras distinções 

hierárquicas binárias, incluindo a de homens e mulheres, estiveram acompanhadas no projeto 

de dominação colonial. Isto é, esse tipo de classificação hierárquica dos sujeitos foi crucial 
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para o “processo de redução ativa das pessoas, a desumanização que as torna aptas para a 

classificação, o processo de sujeitificação e a investida de tornar o/a colonizado/a menos que 

seres humanos” (LUGONES, 2014, p. 939). 

Portanto, aqui encontramos a chave da narrativa que se desencadeará ao longo dos 

capítulos a seguir: esta forma de organização do mundo a partir de classificações binárias, 

hierárquicas e reducionistas só é possibilitada a partir da desumanização da outroridade. Por 

isso, só será superada se, em primeiro lugar, recuperarmos algo fundamental: a humanidade. 

Observamos até aqui que a ciência, medicina, o Estado e afins, se ocupam, 

sumariamente, de classificar e categorizar sujeitos dentro de uma lógica colonial, validando 

corpos, identidades, com o estatuto de verdade que somente estas instâncias podem conferir. 

O que pretendo desenvolver a partir deste ponto é a recusa de Rosa e Linn, bem como seus 

pares, à validação de seus corpos e identidades por tais instâncias. Além disso, abordarei a 

disputa de poder que empreendem para retomar o direito de enunciar suas próprias narrativas, 

de definir suas identidades e reconfigurar o imaginário social de forma que suas existências 

sejam possibilitadas. 

Para este empreendimento, a internet se apresenta como um meio ideal para pessoas 

marginalizadas, sobretudo pretas e transvestigêneres, compartilharem suas narrativas, 

histórias e vivências, pensamentos, conhecimento, arte. Afinal, transcender as limitações da 

autorização discursiva é parte necessária para o projeto de humanização de pessoas 

transvestigêneres pretes. Mais que uma luta por um canal de comunicação entre si e com os 

outros, trata-se de uma luta pelo direito de existir e existir com dignidade. Por isso, esses 

sujeitos têm explorado as diversas potencialidades de comunicação que a internet possibilita 

para provocar fissuras nos discursos e verdades hegemônicas a fim de promover suas 

próprias.  

A seguir, vamos nos dedicar a desenvolver a maneira que Linn da Quebrada e Rosa 

Luz, assim como toda uma rede de pessoas afro-transativistas, se utilizam estrategicamente 

deste meio para dar projeção à sua voz, às suas produções artísticas, as suas verdades e 

narrativas, provocações, conhecimentos. Aproveitando para conhecer estes sujeitos mais de 

perto, ou melhor, da forma que se apresentam neste espaço e hackeiam o cis-tema à sua 

forma. 
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3. HACKEANDO O CIS-TEMA 

Em 2015, ano que ingressei na graduação de antropologia na Universidade Federal 

Fluminense, iniciei uma jornada de autoconhecimento em minha vida, a fim de entender 

minha posição como sujeito no mundo. Com 17 anos, recém estudante universitária, morando 

sozinha em uma nova cidade e diante de um boom nos debates sobre diversidade que 

invadiam a internet, bem como o espaço acadêmico, tive um contato mais próximo e 

profundo com debates raciais, de gênero e sexualidade que me acompanham até hoje. Foi 

naquele mesmo momento também que ganhei de presente meu primeiro smartphone e, com 

ele, me senti livre e empoderada para buscar informação no meu processo de 

autoconhecimento em sites como o Google e YouTube, já que o acesso a um vasto mundo 

de informação estava bem ali, a todo instante,  na palma da minha mão.  

Inquieta acerca da minha sexualidade, sobre a qual tinha muitas dúvidas, decidi 

investigar sobre o tema.  Em buscas sobre  “sexualidade” e  comunidade “LGBT” no Google, 

fui levada diretamente a vídeos em diversos canais de criadores LGBTI+ de YouTube que 

estavam fazendo certo burburinho na plataforma no período de 2015 e 2016. Esses vídeos 

pertenciam a canais de criadores LGBTs  que se dedicavam profissionalmente a produzir um 

conteúdo sobre o tema, e que encontravam uma forma muito única, didática e até mesmo 

divertida de se comunicar e construir suas próprias narrativas. E assim, vídeo após vídeo, os 

canais conquistavam cada vez mais audiência e chamavam mais atenção para o debate. 

No cenário musical brasileiro, abrindo caminhos ainda em 2015, Liniker estava 

viralizando com sua voz potente também no YouTube com sua música autoral “Zero”, ao 

mesmo tempo que Mc Xuxu, Jaloo, Pabllo Vittar, As Bahias e a Cozinha 

Mineira, entre outres, ganhavam uma visibilidade expressiva nas redes sociais por sua 

estética, música e por borrarem fronteiras de gênero. Era notável, através das redes, que 

artistas e comunicadores LGBTs estavam conquistando mais espaço em diversos cenários.  

Em paralelo, a “geração tombamento” estava inundando as mais diferentes redes 

sociais com suas fotos lacradoras. Pessoas pretas, gordas, deficientes, LGBTs, enfim, 

diversas e orgulhosas de sua negritude, ocupavam a timeline com roupas coloridas, black 

power, tranças, turbantes e argolas nas orelhas. Um movimento de autoafirmação e 

resistência política através da estética, buscava-se incentivar o fortalecimento da estima de 

jovens negros a partir de sua negritude. De forma que para “tombar”, ou “lacrar”, é necessário 

primeiro empoderar-se de sua identidade, este movimento incentivava jovens pretes a tomar 
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o poder sobre sua existência: o poder de autoidentificar-se, representar-se e afirmar-

se positivadamente.  

Foi a partir deste movimento que nomes como Karol Conká, Tássia Reis, Liniker, 

Rico Dalasam, despontaram em programas de TV, campanhas publicitárias, levando a 

estética negra e a negritude a novos patamares. Encabeçado por feministas negras 

e LGBTs negres, o tombamento pode ser visto como um movimento estratégico que 

impactou diretamente toda uma geração, afrontando a representação de pessoas negras na 

mídia hegemônica. O que demonstra que o empoderamento, apesar de ser um processo 

necessariamente individual, é também fundamentalmente coletivo.  

Neste contexto, a internet se apresentou enquanto o meio propício para articulação 

destes sujeitos: um ambiente ideal para conectar pessoas, criar e compartilhar conteúdo, 

trabalhos artísticos, construir uma audiência/público e amplificar vozes sem a dependência 

de meios tradicionais-hegemônicos. É possível enxergar nitidamente como, neste período de 

efervescência, a internet fora se desenvolvendo como um instrumento crucial e estratégico 

para lutas de minorias sociais. Tornou-se frequente encontrar em posts do Facebook 

“textões”14 sobre negritude, feminismo negro e afins, eventos como Marchas do Orgulho 

Crespo ou similares, além da divulgação cada vez mais costumeira de eventos de encontros 

LGBT, dentro e fora da academia, acerca de temas como representatividade e 

empoderamento.  

De forma que os algoritmos nos aproximam cada vez mais de nossos interesses a 

partir de nossas pesquisas no mundo virtual,  a cada clique eu me encontrava mais e mais 

imersa em uma rede de pessoas LGBTs, em sua maioria negra e latina, que compartilhava 

conhecimento, arte, entretenimento e conquistava novos espaços no meio virtual e fora dele. 

Foi assim, de clique em clique, que conheci Linn da Quebrada e Rosa Luz, além de outras 

pessoas trans e travestis que estavam ocupando este espaço e disputando narrativas, através 

de sua arte, música, textos e afins. 

A expressão que dá nome a este capítulo “Hackeando o cis-tema” faz referência 

justamente a este ato de ocupar e sabotar um sistema cis-centrado, como o circuito de arte e 

produção de conteúdo digital, a fim de usá-lo de uma forma não prevista por seus 

“desenvolvedores” (os sujeitos hegemônicos). Neste sentido, pretendo demonstrar ao longo 

 

14 Textos de caráter crítico ou reflexivo, normalmente relacionado a alguma pauta debatida no momento, ou a 

partir de algum evento específico, que são postados por usuários do Facebook em suas páginas ou perfis 

pessoais. O segundo é mais comum, uma vez que para postar um “textão” a pessoa não necessariamente 

precisa ser uma figura pública ou autoridade no assunto, mas sim qualquer pessoa comum. 
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do texto como Linn e Rosa, bem como toda uma rede transativista, apesar de toda violência 

cistêmica têm se aproveitado de instrumentos como a arte e a internet para disputar narrativas 

e criar um conhecimento sobre si e sobre o mundo nesses espaços. 

 

3.1. ABRAM OS CAMINHOS
2
 - CRIANDO CAMINHOS POSSÍVEIS DE 

SOBREVIVÊNCIA ATRAVÉS DA COLETIVIDADE, DA ARTE E INTERNET 
 

Em “Memórias da Plantação” (2019) de Grada Kilomba a autora inaugura sua obra 

a partir da citação de um poema de Jacob Sam-La Rose:  

 

 

Por que escrevo?  

Porque eu tenho de, 

Porque a minha voz,  

em todos seus dialetos,  

tem sido calada há muito tempo. 

Jacob Sam-La Rose 

 

 

Apesar de singelo, o poema evoca uma longa e complexa história de silenciamento, 

que vem sendo o fio condutor da nossa narrativa até aqui. Para Kilomba (2019, p.27), essas 

5 estrofes, além de evocar uma profunda história de “vozes torturadas, línguas interrompidas, 

idiomas impostos, discursos impedidos e dos muitos lugares que não podíamos entrar, 

tampouco permanecer com nossas vozes”, também traz consigo uma história de resistência: 

uma “fome coletiva de ganhar a voz, escrever e recuperar nossa história escondida” (idem, 

grifo meu). A fome carnal já foi cantada por Elza Soares, vinda do planeta fome, descrita em 

toda sua dor e poesia por Carolina Maria de Jesus, e é vivida diariamente por mais de 5,2 

milhões de pessoas apenas no Brasil (OMS, 2018). Em sua forma simbólica, a fome da 

palavra, ou a fome de ganhar a voz, como chama Grada, é vivenciada por incontáveis sujeitos 

desumanizados em todo o país que, apesar de possuírem vozes e gritarem visceralmente, 

possuem vozes inaudíveis aos ouvidos hegemônicos. 

Para Grada Kilomba a fome é, sobretudo, coletiva. A fome é compartilhada —bem 

como o desejo de saciar-se. As vivências das multidões de anormais, decorrente de múltiplas 

privações de acesso, são semelhantes. E para sobreviver às condições impostas às corpas 

estranhas, que transcendem a ficção do ser universal, traçar caminhos possíveis, tais como 

linhas de fuga (caminhos/estradas de fuga em meio à plantação que levam ao quilombo), é 

uma necessidade de urgência de vida. 
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Neste capítulo, em que compartilho mais profundamente meu trabalho de campo, 

tenho a intenção de conduzir o leitor dentre os becos e vielas, pelos caminhos desbravados e 

explorados por minhas interlocutoras, bem como os caminhos que trilhei para encontrá-las.  

 

3.2.  THE SILENT PATH ( OU “O CAMINHO SILENCIOSO”) POR ROSA 

LUZ 
 

O nome desta seção faz referência nome de uma importante obra de Rosa Luz, uma 

performance artística realizada em 2015 em que a artista, em solo estrangeiro, parou de falar 

completamente por 16 dias até o seu aniversário. A performance, registrada em vídeo e 

postada em seu canal de YouTube, acompanha uma introdução que apresenta o conceito do 

silêncio na obra: “O silêncio foi uma ação performática e metafórica em resposta a toda 

violência acontecendo com a comunidade LGBTQI+ ao redor do mundo”. Ao longo da 

performance podemos ver Rosa, uma travesti, preta, usando um vestido de noiva e óculos 

escuros, se arrastando pelas ruas da Inglaterra, sendo encarada por alguns, filmadas por 

outros e aplaudida por alguns poucos, sem proferir palavra alguma. Após 8’ 30’’ de vídeo, 

uma tela preta escrito “fuck it, society” (foda-se, sociedade) quebra a narrativa e Rosa se 

Figura 1. "The Silent Path" (montagem com frames do vídeo) 

 

Figura 3.1 Foto postada por Malka Julieta @malkajulieta.b em rede social (Instagram). 

Data do post: 09/09/2019. Da esquerda para direita temos: Albert Magno 

(@abertmagno), Ayaní (@1ayani), Mc Xuxu (@McXuxu), Rosa Luz (@ro4luz), Natt Maat 

(@nattmaat) e Malka JulietFigura 3.2 "The Silente Path" (montagem com frames do 
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ergue e caminha altiva por um quarteirão chamado “Cultural Quarter” em Northampton e 

termina o vídeo com uma nova tela preta escrito “resistência”. 

A descrição do vídeo nos revela o que a sua caminhada silenciosa representa: “Esse 

é o registro da performance The Silent Path, ou caminhada em silêncio, sobre toda a jornada 

que nós, pessoas trans, passamos até poder gritar para o mundo quem somos”. Quando 

pensamos essa descrição do vídeo aliada ao registro, filmado no dia de seu aniversário, 18 de 

julho de 2015, primeiro aniversário que reivindicou sua identidade como Rosa Luz, temos 

uma gama de significados que transcendem o tempo/espaço da data que se realizou. A 

performance, que poderia ter sido efêmera, dentro do tempo/espaço que ocorreu, é filmada e 

disponibilizada no YouTube, estando disponível para o acesso de milhares de pessoas, 

amplificando ainda mais seu alcance e potência. Isto é, mesmo sem nenhuma palavra sair de 

sua boca, a artista grita sua resistência usando seu corpo a todos os transeuntes das ruas pelas 

quais passou, mas também grita ao mundo todo, através de uma plataforma como o YouTube, 

e se conecta àquelas que são como ela. 

Em entrevista para Vivi Villanova do canal especializado em arte “vivieuvi”, Rosa 

detalha como a arte acompanhou todo seu processo de autoconhecimento, primeiro com 

fotografias, auto retrato, vídeo-arte, cinema, até chegar ao rap: 

 

 

Comecei a estudar auto-retrato e foi a primeira vez que me permiti olhar para mim 

mesma. Me permiti passar batom, fazer as coisas que eu sempre quis fazer desde 

quando era criança. A arte salvou a minha existência, sabe? Em momentos que eu 

estava muito triste, colocar isso para fora através de uma pintura, de um desenho, 

foi fundamental.  
(VIVIEUVI. E SE A ARTE FOSSE TRAVESTI? COM ROSA LUZ #VIVIEUVI. 

YouTube, vivieuvi. 2018). 

 

 

Contrariando estatísticas, ingressa na universidade pública no curso de Teoria, 

crítica e história da arte na Universidade de Brasília, tendo contato institucional com o mundo 

das artes formal. Historicamente excludente para pessoas não-normativas, periféricas e 

racializadas, essa experiência institucional com mundo das artes foi algo tão violento à 

existência de Rosa e sua saúde mental, que chegou ao seu extremo no 7º período, quando, 

para fugir das inúmeras violências transfóbicas da universidade, bem como fugir do destino 

estrutural de inúmeras travestis, que é a prostituição, resolveu ir para o mundo produzir sua 

arte nos mais diversos formatos, além de começar a trabalhar com comunicação e produção 

de conteúdo no YouTube. 
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Rosa Luz: Olha, pra mim foi muito uma estratégia de sobrevivência [quando a arte 

encontra o ativismo], né. Porque eu transicionei e me vi sendo expulsa dos espaços 

institucionais. E aí, o que eu fiz? Criei o meu canal no YouTube, né, pra fugir de 

todo o estereótipo da prostituição e tal. 

Vivi Villanova: Eu achei isso incrível, o que você falou… Que para fugir da 

instituição, em que você estava sofrendo preconceito e etc, você foi pro mundo! 

Rosa Luz: Foi, me joguei, né. De um lado fugi da instituição, do outro outro lado 

fugi da prostituição. E o que saiu?! Barraco da Rosa TV.  

(VIVIEUVI. E SE A ARTE FOSSE TRAVESTI? COM ROSA LUZ #VIVIEUVI. 

YouTube, vivieuvi. 2018). 

 

 

Apesar de continuar sendo uma multiartista e produzindo conteúdo em diferentes 

mídias e formatos, até mesmo chegando a expor suas obras em grandes museus como MAM 

(SP) e MASP, Rosa revela à Vivi que encontrou no rap uma linguagem para se comunicar 

diretamente com as pessoas da periferia de uma maneira geral, que são aqueles que a artista 

tem o interesse de alcançar, os seus iguais. Por isso, ressalta que é na “arte da palavra” que 

tem se encontrando. Apesar do tempo da entrevista para os dias atuais, Rosa continuou 

investindo em sua carreira musical, lançando seu EP “Rosa Maria Codinome Rosa Luz” em 

2017 através de financiamento coletivo, além de manter-se lançando novas músicas, fazendo 

shows e até mesmo fundando, em 2018, junto à outras travestis, o primeiro selo musical 

criado por e para pessoas transvestigêneres: o selo Trava Bizness. 

 

Na legenda, Malka Julieta, produtora musical e idealizadora da Trava Bizness, traz 

sua percepção sobre os caminhos que ela e outras artistas têm trilhado no cenário musical: 

Figura 2. Foto postada por Malka Julieta @malkajulieta.b em rede social (Instagram). Data do post: 

09/09/2019. Da esquerda para direita temos: Albert Magno (@abertmagno), Ayaní (@1ayani), Mc Xuxu 

(@McXuxu), Rosa Luz (@ro4luz), Natt Maat (@nattmaat) e Malka Julieta (@malkajulieta.b). 

https://www.instagram.com/malkajulieta.b/
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Festa da firma 

É muito louco né? A gente vai se encontrando por aí, trocando energias, 

construindo caminhos juntas. Ainda estamos engatinhando com menos de um ano 

de @travabizness mas já conquistamos muito do que nos é por direito e as vezes 

me assusto um pouco com a proporção que as coisas vem tomando e os territórios 

que viemos retomar para nós. Ontem enquanto estávamos lá na festa do 

@mahalpita na Olido tive a nítida imagem da beleza da nossa união e onde iriamos 

chegar. Temos muito o que mostrar ainda esse ano, mais de 30 músicas chegam até 

vcs até o fim do ano, muitos clipes e uma enxurrada de shows. Hj foi divulgada a 

lista dos concorridíssimos showcases diurnos da @simsaopaulo e nós estamos 

entre nomes que admiramos muito. Nossa história na música está sendo escrita com 

muita luta diária de pessoas transvestigêneres dentro e fora da Trava Bizness. 

Importante dizer que muitas corpas construiram um caminho importantíssimo para 

que pudessemos chegar aqui. Temos tanto ainda pra contar, algumas coisas q nem 

podemos ainda, mas jajá vcs vão saber e comemorar conosco. Se preparem pq 2020 

tá aí e não vamos deitar! (JULIETA, 2019). 

 

 

Se Grada Kilomba (2019, p.27) evocava a “fome coletiva de ganhar a voz, escrever 

e recuperar nossa história escondida”, aqui temos de forma concreta, nas palavras de Malka, 

a recuperação dos caminhos construídos por outras corpas transvestigêneres que 

possibilitaram um projeto como Trava Bizness existir em pleno solo brasileiro, sendo o Brasil 

o país que mais assassina a comunidade T no mundo. No texto, ainda, podemos ver como 

Malka revela a construção conjunta de caminhos, com suas parceiras travestis, incluindo 

Rosa, para retomar territórios, desbravando esses caminhos e conquistando espaço com suas 

vozes, na força da palavra cantada, o rap.  

Em versos da música “De clandestina a puta”, Rosa Luz narra as estradas que trilhou 

para sobreviver sobrepujando o destino traçado para travestis, pretas e periféricas, como ela: 

 

 

Não sacou o dialeto  

Minha luta tá em verso  

Ou cantava poesia 

Ou queimava o Congresso 

Partiria pra esquinas 

Venderia várias drogas 

Nunca quis vender meu corpo 

E não tô de anedota  

 De clandestina a puta - Rosa Luz 

 

 

https://www.instagram.com/travabizness/
https://www.instagram.com/mahalpita/
https://www.instagram.com/simsaopaulo/
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Não somente a arte possibilitou Rosa sobreviver às esquinas e às drogas, mas 

também seu canal “Barraco da Rosa TV” no YouTube. Criado em 2016, o canal possibilitou 

a amplificação de sua voz. Rosa, no início, usou desta plataforma para expor suas vivências 

com transfobia institucional (as violências que enfrentava na universidade), questionar a 

cisheteronormatividade sobre sua construção histórica que violenta outras existências não-

normativas, além de compartilhar suas obras de vídeo-artes, performances, músicas, vlogs e 

vídeos sobre história da arte a partir de um recorte decolonial de gênero e raça. Em paralelo 

a uma grande diversidade de conteúdos, a estética de seu cenário, o formato, de seus vídeos 

e a sua linguagem/comunicação, Rosa se destacava naquele universo de YouTubers 

profissionais fazendo algo diferente do que estava circulando na plataforma até então15. 

 

15 A estética dos seus vídeos no início do canal era composta pelas paredes simples de seu barraco, com 

abayomis, pixo e quadros tortos na parede, junto com a icônica arte escrita em pixo “Kayla, amor e resistência” 

em homenagem à Kayla, trans não-binárie que pulou da janela em 2016 (mais uma vítima do cruel genocídio 

da população transvestigênere em nosso país). Através de uma linguagem audiovisual, Rosa criava uma 

narrativa não só por meio do discurso, mas também pela imagem. Aproximado à vídeo-arte, seus vlogs 

continham filtros coloridos ou olho-de-peixe, cortes em silêncio que mostravam apenas o cenário ou elementos 

do cenário (alternando com a imagem de Rosa e suas falas), ou cortes que mostravam apenas uma parte da 

imagem. Rosa ia na contra-mão dos youtuber profissionais, com seus cenários de cores claras, cheio de itens de 

decoração, habilidosamente iluminados. Assim, a criadora de conteúdo desconstruía uma linguagem 

audiovisual padronizada para levar à plataforma a estética da periferia, do seu “Barraco”. Com o tempo o 

Barraco da Rosa foi se modificando. Muito além de vlogs, seu canal foi agregando seus trabalhos artísticos 

como performances, vídeo-artes e video-clipes, collabs (colaborações) com outros criadores de conteúdo, 

entrevistas, backgrounds de ações publicitárias que participou e etc. Além de trazer uma variedade de temas 

para a plataforma que giravam em torno de sua vivência enquanto travesti preta e periférica, bem como seu 

conhecimento da História da Arte e suas produções musicais. 

Figura 3. Frame do vídeo “CINEMA NEGRO: ANIMAÇÃO, ESTEREÓTIPOS E REPRESENTATIVIDADE”. 

Canal “Rosa”. 2016. Disponível no link https://youtu.be/V0ruEFutolM . Acesso em 27/07/2020 
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Rosa fora ganhando destaque dentro do universo que discutia a pauta racial e 

LGBTI+ dentro da plataforma, sendo convidada e participando de diversas collabs 

(colaborações de vídeo) com canais como Afros e Afins por Nátaly Néri, Neggata, Guardei 

no Armário, entre outros. Ao longo do tempo, Rosa foi construindo uma audiência 

interessada em seu conteúdo e ganhando visibilidade para seu trabalho com comunicação, 

assim como seu trabalho artístico e musical, através das redes sociais. Sua maior visibilidade 

possibilitou inscrever-se no concorrido concurso “YouTube NextUp” para canais de 10 mil 

a 100 mil inscritos no ano de 2017 realizado no Rio de Janeiro. Rosa foi escolhida entre 14 

criadores para participar do programa de impulsionamento oficial do YouTube e ganhar, 

além de treinamentos para crescer na plataforma, também equipamentos profissionais para 

filmagem e edição de seus vídeos. Neste mesmo ano, demonstrando a ampla projeção que a 

comunicadora estava ganhando após apenas um ano de criação do seu canal, Rosa foi 

convidada para o ciclo de conferências TEDxBrasilia16 levando através de sua poesia todas 

suas vivências como mulher de peito e pau, preta e periférica do Gama-Santa Maria/DF. 

Apesar de ter sido um projeto positivo para Rosa, somando conquistas e uma 

audiência atual de 40 mil inscritos, não devemos romantizar este processo pois criar o canal 

foi sobretudo uma estratégia de sobrevivência que Rosa encontrou: “Criar um canal foi a 

minha última saída. Era isso ou ir começar a me prostituir porque essa é a realidade de quem 

é trans, é muito difícil ir além e conseguir um emprego, mesmo que você tenha um currículo 

foda” (RYOT Studio e CUBOCC. Rosa Luz: A artista que faz de seus versos e rimas uma 

luta contra a transfobia. HuffPost Brasil. 18 jun, 2018). 

Assim como para outras pessoas com vivências similares à sua, as redes sociais se 

tornam esse instrumento de sobrevivência, pois possibilitou a comunicação com seus pares: 

 

 

Você é uma pessoa que teve grande notoriedade também pelas mídias sociais, 

como muitas outras trans que estão conseguindo hoje mais visibilidade. Você 

acredita que as mídias sociais são um canal de protagonismo e empoderamento que 

pode fortalecer as pessoas transexuais? 

 

 

Com certeza. Quando a gente pensa nas redes sociais, a gente está pensando em 

uma mídia que é alternativa. Nesse sentido a gente consegue ver muitas expressões 

nas mídias sociais que são muito mais plurais do que há nas mídias tradicionais. A 

TV está falando sobre transexualidade? Questões LGBT? Tá falando, eu acho 

legal, mas às vezes eles abordam de maneira atrasada, satírica, objetificante. Nas 

redes sociais o debate caminha de maneira mais rápida e mais fluida. Eu estou lá, 

tem a Leandrinha, várias outras manas trans e travestis que estão fazendo várias 

coisas nas redes sociais, de música a teatro, vlogs. Isso pra mim é muito forte. 

 

16 Terra dos sonhos: eu sou porque nós somos | Rosa Luz | TEDxBrasilia. 2017. 
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Quando eu estava no começo da minha transição, não tinha muito disso. As pessoas 

que eu olhava nas redes e com quem eu me inspirava, todas eram gringas. Foi um 

dos motivos para eu criar o canal, pra ajudar outras pessoas trans que estão no 

começo da transição delas, para que possam ter exemplo. Ah, aquela pessoa tá ali, 

viva, tá rolando viver de uma maneira diferente do estereótipo que é a prostituição, 

então massa, eu também posso. Eu boto muita fé nas redes sociais, salvou minha 

vida e de várias outras galeras também. 

(NINJA. “As redes sociais salvaram minha vida”, conta Rosa Luz em entrevista à 

NINJA. Mídia Ninja. 31 jan. 2018).  

 

 

Portanto, não só a arte, como a internet, traz consigo essa potência de conexão com 

o Outro e com iguais, onde é possível se expressar, falar e ser ouvida, mesmo que por uma 

determinada audiência. Por mais que saibamos que ambos meios, tanto como a arte e a 

internet ainda são muito excludentes, conseguem ser ainda mais democráticos que as mídias 

tradicionais, por exemplo. Isto é, são instrumentos fundamentais para abrir caminhos para 

corpas estranhas que já são excluídes de todos os espaços, tornando-se ferramentas capazes 

até mesmo de salvar vidas, como foi com Rosa. 

Como já mencionado ao longo do texto, Rosa Luz e Linn da Quebrada são apenas 

dois expoentes de um movimento de pessoas transativistas que buscam diariamente 

possibilidade de sobrevivência e sobretudo, humanidade, através da arte como caminho 

possível para tal. De forma que o presente trabalho se expande para além de ambas, trago um 

trecho de uma entrevista com as rappers Dellacroix e Danna Lisboa que retratam essa 

realidade que é tão comum para a comunidade T, preta e periférica no Brasil:  

 

 

Se eu não fosse, travesti, se eu não fosse negra, periférica, pobre, eu não estaria 

fazendo o que eu tô fazendo. Porque eu tô fazendo isso justamente por uma questão 

de sobrevivência. A gente às vezes acaba muito se perdendo no glamour de tudo 

que acaba acontecendo e a gente esquece que esse é um rolê de sobrevivência. Eu 

só tô fazendo isso porque eu não consigo emprego porque eu sou travesti […] e eu 

observando isso e estando dentro da arte acaba refletindo, né, eu acabo escrevendo 

sobre o que eu vivo, eu acabo escrevendo sobre a transfobia que eu sofro, eu acabo 

escrevendo sobre a solidão que eu sofre por ser travesti, por ser negra, por não ter 

ninguém disposto a se relacionar comigo, então acaba que eu escrevo sobre isso, 

performo sobre isso, transformo assim a arte.  

(CANAL NLUCON, Entrevista: Rapper Danna Lisboa e MC Dellacroix, 

YouTube, Canal NLucon, 2 ago. 2017). 

 

 

Em sua fala, podemos identificar aquilo que a trajetória de Rosa já nos revela, a arte 

se apresenta como um caminho possível de sobrevivência para pessoas gênero inconformes, 

pretas e periféricas no Brasil. Uma vez que, excluídas de todos os espaços, têm feito da arte 

uma forma de conexão -irmandade travesty- para superar a solidão que lhes foi imposta. Por 

fim, essas artistas continuam lutando dia após dia -seja na arte, no ativismo digital, criando 
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conteúdo, criando conhecimento na academia, ocupando espaços- para saciar sua fome e 

devorar o sujeito universal cisgênero, branco, heteronormativo, do topo de seu castelo, para 

que renasça no reino das travestis onde cada corpo é libre para ser quem é e ser, sobretudo, 

feliz. 

 

 

Caralho, eu tô com raiva  

E se tu mexer com meu bonde 

Vou cortar sua cabeça  

E oferecer pras travestis que tão com fome 

 

Tô com fome de viver 

Nóis só quer sobreviver 

Minha música é instrumental ancestral 

E hoje é tu que vai morrer 

 

E das cinzas renascer 

No reino das travestis 

Onde cada corpo é libre  

Pra se expressar e ser feliz 

 

Diss pras Rata - Rosa Luz 

 

 

3.3. LINN: DA QUEBRADA PARA O MUNDO - LIN(N)DA-QUE-BRADA 
 

“Eu quebrei a costela de Adão / Muito prazer, eu sou a nova Eva / Filha das travas, 

obra das trevas” (BIXA TRAVESTY (2019) | Trailer HD.  YouTube, Knows Trailers. 21 

nov. 2019). São esses os versos que inauguram o trailer do filme “Bixa Travesty”, 

documentário de 2018 que acompanha o cotidiano de Linn da Quebrada explorando seu 

corpo como lugar de criação e fundamento de sua arte. Escolhi este trecho pois, apesar de 

curto, ele une algumas das facetas que encontro na produção artística de Linn: a relação com 

a doutrina cristã, fruto de seu passado religioso - ao usar referências bíblicas; a destruição de 

uma narrativa que subjuga o feminino e a criação de uma narrativa própria - ao quebrar a 

costela de Adão e se assumir a nova Eva;  seu lugar de agência, de sujeito, e não de objeto - 

ela executa a ação; a postura de assumir o lugar do bizarro, estranho, abjeto -as trevas- o qual 

muitas outras travestis já habitaram e abriram caminhos para seu surgimento. 

Testemunha de Jeová até os 17 anos, Linn viveu por muito tempo sob a expectativa 

dos Outros para que fosse um homem feito à imagem e semelhança do Deus cristão.  

 

 

Até o momento que eu como do fruto da árvore do conhecimento do que é bom e 

do que é mau e decido, eu mesma, decidir o que é bom e o que é mau pra mim. 

Então, sou expulsa do Éden, da Igreja, desassociada e passo então a perambular 

pelo mundo, transitar, para me conhecer.  
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(EU GOSTO MESMO É DAS BICHA. TripTV. YouTube, 10 nov. 2016).  

 

 

Nascida e criada na periferia de São Paulo, passou a ter contato com diferentes 

pessoas e realidades quando começou a trabalhar no salão de beleza de seu primo. Foi quando 

começou a se montar17 com uma travesti que era sua colega de trabalho e experimentar as 

potencialidades de seu corpo, após ser dissociada deste por tantos anos, devido a sua crença 

religiosa. Até que, em seu aniversário de 17 anos, ao ser vista montada em uma boate, é 

expulsa e desassociada da Igreja (para a Igreja, uma maçã podre poderia contaminar as outras 

maçãs). Esta ruptura com o Deus cristão a faz trilhar um caminho para descobrir o sagrado 

em si própria, encontrando no corpo e na linguagem -os dois principais fundamentos do seu 

trabalho- o poder de criar sobre a sua existência. 

  

 

Eu acredito que o que eu faço é sagrado. Meu encontro com as pessoas é sagrado. 

O meu encontro comigo mesma é sagrado. [...] E quando eu penso nisso, quando 

eu penso em deus, eu acho que de uma certa forma eu reinventei o conceito de deus 

pra mim de uma outra forma pra que deus fosse realmente repleto de EUs. E eu 

acredito nesse deus… Eu só posso acreditar num deus que acredite em mim. Eu só 

posso acreditar numa divindade que também acredite em mim, que acredite na 

minha existência.  

(A MÚSICA E OS CORPOS POLÍTICOS, com Linn da Quebrada. YouTube, 

Nexo Jornal. 17 mai. 2018). 

 

 

Pra mim a arte significa criar sobre a minha própria existência, criar sobre minhas 

relações, sobre a minha estética.  Eu entendo a minha vida e o meu corpo, 

principalmente, como esse espaço de experimentação estética radical. Então, pra 

mim, a arte está ligada ao meu corpo, a minha vida, a forma como eu me expresso. 

(ABSOLUTAS: depoimento Linn da Quebrada. YouTube. AbsolutBrasil. 28 nov. 

2017). 

 

 

 

 

 

 

17 Referência à “montação”, isto é, vestir-se com adereços lidos enquanto femininos, gíria muito 

comum no meio drag. 
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Como já observamos na seção “Eles nos disseram ‘puta’. E agora nós dizemos: 

disputa”, o corpo tem sido há muito disputado por inúmeras forças normatizadoras, 

aprisionado e regulado por instituições, sendo a religião apenas uma delas. O corpo no 

cristianismo é tanto um templo sagrado, quanto um território proibido e profano. Por isso, 

Linn ressalta em diversas de suas falas que todos os corpos são políticos e ainda, são 

territórios a serem disputados por nós mesmas. Atuar sobre o próprio corpo significa, 

portanto, ocupar este território proibido -que nos pertence por direito- e criar novas 

possibilidades de existência dentro do mesmo. Para tal, faz-se necessário desnaturalizar as 

limitações, fixidez e binarismos de uma educação cisheteronormativa e colonizada a qual 

nosso corpo foi submetido. 

É através da arte que em 2010, aos seus 20 anos, quando começa seus estudos na 

Escola Livre de Teatro de Santo André, que Linn dá início a um processo de experimentação 

de seu corpo, buscando se livrar dos traços de uma masculinidade “construída e compulsória” 

que a “engessavam, prendiam e despotencializavam”. Para tal, se orienta a partir de duas 

perguntas -que a acompanham ao longo de toda sua trajetória artística: O que pode um corpo? 

O que pode este corpo?18.  

 

18 “Acho que o meu trabalho eu sempre parti do meu corpo para nortear e orientar o meu trabalho. 

Uma das perguntas quem me acompanharam durante a minha trajetória foi “O que pode um corpo?”. Eu acho 

que com Pajubá eu radicalizo ainda mais essa pergunta então me pergunto, diante do espelho, “O que pode este 

corpo? O que só esse corpo pode? O que só esse corpo carrega?”. (ENTREVISTA - LINN DA QUEBRADA | 

ONDA19. YouTube, Canal ATRAVES\\. 03 ago. 2018). 

Figura 4. Foto divulgação videoclipe “Oração” de Linn da Quebrada. 
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É justamente ao decorrer deste processo de autoinvestigação e de experimentação 

que, poucos anos depois, em 2014, Linn fora diagnosticada com câncer. Refém de uma 

doença e tratamento extremamente agressivos ao corpo, sua experimentação do corpo passou 

a assumir novos limites e contornos, como expressa em um post do Facebook: 

 
 

Minha doença não significava outra coisa senão que sou corpo. Que falha. Que sou 

frágil. [...] Não admitia estar doente. E então eu tive que me disponibilizar e viver 

uma experiência radical no meu próprio corpo. Até me permitir adoecer. E entender 

o que isso significava. Novos limites e contornos. E assim pude descobrir algumas 

potências em ser frágil. Fraca. Feia. A potência de inventar forças e belezas. Tive 

de tirar força do cu. E do corpo todo. Daquele corpo todo. Inteiro como só ele era. 

Com tudo que eu já havia sido.  

(DA QUEBRADA, Linn. Daqui a pouco mais de um ano desse processo... 21 jun. 

2016). 

 

 

Isso quer dizer que para além de um campo de batalhas, um território político, 

repleto de símbolos e significados, a partir da doença, a artista se conecta com seu corpo 

enquanto uma matéria viva e mortal, repleta de fragilidades e falhas. E, ao permitir-se 

explorar e experienciar as potencialidades em ser frágil —em suma, ser humana— Linn 

vivencia um profundo processo de libertação e cura, que contribui diretamente para sua 

guinada estético-existencial (ROCHA; REZENDE; 2019, p.24), tendo a arte como uma 

importante aliada neste sentido. Em uma entrevista, ela chega a brincar que seu super poder 

é transformar fragilidades em potência, o que explica mesmo após tantas adversidades, Linn 

ter seu corpo como o ponto de partida de todas suas inquietações, experiências e narrativas. 

Segundo Rocha e Rezende (2O19, p. 24) o processo criativo de Linn remete a uma 

“performance auto etnográfica”, que se utiliza “do íntimo, dos dramas interiores e dos 

enfrentamentos vividos em espaços públicos como ferramenta ética e estética de luta”. 

Apesar de ter transitado anteriormente pelo teatro, dança e performance, seu 

encontro com a música e o surgimento de Linn da Quebrada, a artista que conhecemos hoje, 

se dá apenas em 2016, quando começa a escrever suas próprias músicas e se apresenta pela 

em um festival pela primeira vez: 

 

 

Eu já estava fazendo teatro, experimentando o corpo com performance e outras 

coisas, e a Linn nasce em abril do ano passado (2016). Eu estava investigando, 

fazendo perguntas e encontro a música como possibilidade de comunicação, 

ferramenta de acesso a outras pessoas. Na época, eu estava estudando na Escola 

Livre de Teatro e morando com a Liniker. Percebi a potência que a música 

possibilitava e começo a escrever coisas, mostrar para as pessoas. Até que surgiu a 

possibilidade de se apresentar num festival chamado Periferia Trans no Grajaú, em 

São Paulo. Não parei mais. Ainda que não tivesse domínio de produção musical, 

eu estava fazendo isso de forma muito impulsiva. Pegava as bases que eu 
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encontrava na internet, até que conheço Luana Hansen, rapper, feminista, da 

quebrada de São Paulo e produzimos Enviadescer. A Linn da Quebrada nasce da 

rede de apoio, de união, da parceria com pessoas.  

(DA QUEBRADA, Linn. Linn da Quebrada lança novo álbum: “Produzir música 

é construir pontes”. Revista AZMina. 14 set. 2017d) 

 

 

A música, portanto, surge no caminho desta multiartista enquanto uma potente 

ferramenta de comunicação, para dizer tudo aquilo que ela mesma gostaria de ter ouvido, e 

que agora não serviria apenas para si, mas poderia acessar outras pessoas que estivessem 

vivenciando o mesmo. Como Linn costuma dizer, ela não faz música para ser cantora e sim 

para ser ouvida. Como ela relata, a música entrou em seu caminho como uma surpresa, que 

atendia seus ensejos de se comunicar, construir pontes19, através de um diálogo direto20. É 

então que enxerga no funk um potente instrumento de acesso às pessoas com quem ansiava 

se comunicar, sujeitos não-normativos da quebrada.  

Ritmo criado na periferia, o funk sempre fez parte da história de Linn, assim como 

sempre foi comum à vivência de muitos outros sujeitos periféricos. Por ser essa potente 

ferramenta de mobilizar o corpo e produzir desejos, Linn identificou nesse ritmo a 

possibilidade de se comunicar, uma necessidade urgente que nutria. Em suas palavras: “Eu 

queria me comunicar, eu queria trocar, eu queria diálogo e eu percebia o poder de acesso que 

o funk tem. O funk ele acessa as pessoas, ele se espalha, ele vai, ele contamina, ele dialoga” 

(Linn da Quebrada, 2017a). Em contato também com o vogue, estilo de dança comum no 

meio LGBTI+, que surge através dos corpos de bichas pretas estadunidenses, nomeou seu 

gênero musical de “afro-funk-vogue”, ritmo dançante, com letras ácidas e provocativas, com 

muito pajubá, que logo viralizou nas redes sociais.  

Apesar de ter entrado no universo da música, com 2 álbuns lançados de 2017 até 

hoje “Pajubá” e “Pajubá Remix”, somando 3 “Trava Tour” pela Europa e viajando por 

diversos estados do Brasil com seus shows, Linn continuou produzindo em outras esferas 

artísticas, atuando nesses múltiplos territórios que envolvem performance, música, teatro. Se 

enunciando enquanto enuncia que é “nem ator, nem atriz, atroz”, já atuou nos filmes “Corpo 

elétrico”, “Meu corpo é político”, além de ter estrelado o documentário vencedor do prêmio 

 

19  “Produzir música é como construir pontes. Estabelecer laços. Criar vínculos. Formar redes. Fazer 

parcerias. E isso se dá não somente na relação entre quem a produz, mas também, fundamentalmente, entre 

quem produz e quem consome” (ENTREVISTA - LINN DA QUEBRADA | ONDA19. YouTube, Canal 

ATRAVES\\. 03 ago. 2018). 
20 “A música foi uma surpresa. Ela vem da minha vontade de expressar o meu diálogo direto, pra 

entenderem o papo reto sem distração, enquanto eu me coloco nesses lugares de risco. O lance de produção 

musical é novo pra mim, então me interessa fazer essas coisas que me motivam” (KER, João. LEVANTA E 

LUTA: LINN DA QUEBRADA. Revista Híbrida, 16 nov. 2017). 
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de melhor documentário no Teddy Awards de 2018 “Bixa Travesty”. Fez parte da série de 

TV “Segunda Chamada” na Globo em uma atuação de arrancar o fôlego, responsável por 

projetar sua carreira na televisão. Hoje, ainda possui um programa de entrevistas chamado 

“TransMissão” com sua parceira e “blackqueen vocal” Jup do Bairro, no Canal Brasil, 

recebendo convidados renomados como Antonio Pitanga, Tom Zé, Liniker, Gloria Groove, 

Fernando Haddad, entre outres. 

 Considerando que sua carreira profissional enquanto Linn da Quebrada tenha 

começado de fato em 2016, podemos considerar que a rápida ascensão de Linn contraria as 

expectativas sociais que se tem sobre travestis, pretas, periféricas na sociedade brasileira – 

país que tem o maior índice de assassinatos de pessoas trans no mundo segundo a agência 

Transgender Europe. É relevante que seu álbum de estreia, PAJUBÁ (2017) tenha 

ultrapassado a meta na campanha de financiamento coletivo sendo apoiado por pelo menos 

770 pessoas que acreditaram no seu trabalho. É simbólico que seu rosto apareça na TV como 

entrevistada em programas de grande audiência da TV aberta -para além de seu trabalho na 

minissérie “Segunda Chamada” e seu programa “TransMissão”, Linn é figura conhecida e 

frequentemente convidada para participar do programa Amor & Sexo (TV Globo) e, mais 

recentemente, em 2020, deu uma entrevista para o programa “Conversa com Bial” (TV 

Globo), momento que lançou sua música “Nova Eva” em rede nacional.  

Portanto, por seu alcance e conquistas profissionais, Linn da Quebrada é uma 

expoente importante desta rede transativista que vou trabalhar mais densamente a partir 

daqui. Seus avanços na cena artística brasileira e sua projeção bem sucedida no mercado 

(indústria cultural) e mídia são significativos diante das condições sociais a qual a população 

T se encontra sujeita. Não somente por ser uma pessoa atravessada por marcadores que a 

marginalizam em nossa sociedade, Linn ainda é uma artista ousada que ironiza as normas 

sociais de gênero e sexualidade e se propõe em suas produções artístico-políticas a 

questionar/desnaturalizar a cisheteronormatividade. 

Para se autodefinir politicamente, Linn da Quebrada se define enquanto bixa 

travesty, preta, periférica, multi-artista/artista multimídia e terrorista de gênero. Porém, desde 

que começou sua trajetória no mundo da música em 2016 como MC Linn da Quebrada, 

bradando aos quatro ventos sua posição enquanto uma multiartista terrorista de gênero, Lina 

Pereira, também conhecida por Lina X, já foi muitas coisas, menos estática. Ao falar de Linn 

o que percebemos são seus fluxos, movimento. Já enviadesceu, já se reivindicou bixa preta,  
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já se proclamou mulher e se transtornou em bixa travesty - parafraseando seu recente post no 

Instagram: 

 

Vejo que o potente terrorismo de gênero travado por Linn tem exatamente na dúvida 

- como brinca em “não é homem, nem mulher, que bicho que é?” - uma forma de 

desestabilizar as estruturas que pretende destruir. A dávida a dúvida, como referencia, é este 

lugar em que Linn se coloca desde que fora expulsa da igreja e decidiu tomar para si o direito 

e a dúvida de sua vida21.  

Por fim, vale ressaltar que, assim como apontei sobre Rosa Luz e tantas outras 

artistas transvestigêneres, Linn também recorre à arte como forma de sobrevivência. A fim 

de criar sua existência em uma sociedade que não a permitia existir. Em entrevista para o 

jornalista Pedro Bial, ela relata que no começo de sua carreira, suas produções eram 

essencialmente coisas que ela mesma precisava, questões urgentes para sua sobrevivência e 

algo que sentia que se ela mesma não fizesse, ninguém mais faria. Desta maneira, a Linn da 

Quebrada é uma invenção necessária para que salvasse sua vida, em suas palavras: 

 

 

 

21 “Decidi ter o direito e a dádiva de dúvida da minha própria vida” (MC LINN DA QUEBRADA é 

a convidada do Estação Plural. EBC. 26 jun. 2017). 

Figura 5. Print de post no Instagram por @linndaquebrada. 2020. 
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A Linn da Quebrada é sim uma invenção. Eu inventei a Linn da Quebrada para 

poder inventar forças, pra poder inventar coragem e pra salvar minha vida. A Linn 

da Quebrada salvou a minha vida. A Linn da Quebrada me fez acreditar na minha 

existência. A Linn da Quebrada fez que eu acreditasse que era possível. E ela fez 

não só a mim, como fez muitas outras pessoas acreditarem também. A Linn da 

Quebrada é muito maior que eu. A Linn da Quebrada é uma legião.  

(CONVERSA COM BIAL. “Inventei Linn da Quebrada para salvar minha vida”, 

diz cantora trans a Bial.  10 ago. 2020).   

 

 

Portanto, seu caminho de encontro com a arte não se dá em um lugar de conforto, 

mas parte de uma necessidade. Esse poder que a arte e a linguagem -fundamentos que a 

acompanham- possuem de criar realidade e produzir existência, de uma forma quase divina, 

demiúrgica. 

 

3.4. "NAVALHA DEBAIXO DA LÍNGUA, TRÁ TRÁ, TÔ PRONTA PRA 

BRIGA"22
 - LÍNGUAS CORTANTES: O PODER DA PALAVRA PARA LINN 

DA QUEBRADA E ROSA LUZ 
 

 

Tão pensando o que? / Que ficaríamos caladas nesse  

cis-tema que tenta nos calar e nos enlouquecer? 

De Clandestina a Puta - Rosa Luz 

 

 

Como vimos no primeiro capítulo, a expectativa em cima de pessoas pretas, trans, 

marginalizadas no geral, é a do silêncio. Contudo, como podemos observar aqui, Linn e Rosa 

recusam qualquer forma de silenciamento, através de letras de música e entrevistas 

fortíssimas, denunciam as violências sofridas por esta parcela da população e comunicam 

suas propostas de novos projetos de mundo. A palavra, portando, assume centralidade no 

projeto de disputa de narrativa que empreendem: 

 

 

 “É o poder da palavra, que a própria religião tem – utilizar da comunicação, do 

verbo. A música e as artes produzem o mundo a partir do que é dito”. 

(KER, João. LEVANTA E LUTA: LINN DA QUEBRADA. Revista Híbrida, 16 

nov. 2017). 

 

 

“Hoje eu só quero achar uma forma de continuar produzindo minha arte sem ser 

silenciada e não necessariamente chegar ao topo ou ter muitas visualizações. Não 

é sobre isso. Eu prefiro morrer a estar silenciada”. (Rosa Luz, 2020). 

 

 

 

22 Trecho da música “Diaba” de Urias, artista preta e travesti que tem ocupado espaço em uma cena 

independente musical atual. 
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“Pajubá”, nome do álbum de estreia de Linn da Quebrada, possibilitado através de 

financiamento coletivo, faz referência justamente a esses seus movimentos de produzir arte 

e resistência a partir do seu corpo, conforme vimos, que é fundamento do seu trabalho, só 

que agora usando a  palavra e a música também como estratégico instrumento de 

comunicação: 

 

 

Eu acho que com Pajubá eu radicalizo ainda mais essa pergunta então me pergunto, 

diante do espelho, “O que pode este corpo? O que só esse corpo pode? O que só 

esse corpo carrega?”. Diante disso eu acho que é onde eu começo a brincar com as 

palavras. Pajubá é linguagem, pajubá diz respeito a uma linguagem de resistência 

da comunidade LGBT para falar das próprias experiências e também linguagem de 

resistência como um segredo. Pajubá também é um segredo. Pajubá é a nossa gíria 

e a nossa forma de comunicação. E diante de tudo isso eu acho que eu também 

estava insatisfeita com as narrativas como elas são e acontecem, com as palavras, 

com os sentidos que elas já carregam, com os valores que elas já carregam. E de 

uma certa forma também é a minha intervenção na linguagem. Pajubá é intervenção 

na linguagem para que a gente passe a dar sentido aos nossos corpos, as nossas 

histórias e as nossas narrativas.  

(ENTREVISTA - LINN DA QUEBRADA | ONDA19. YouTube, Canal 

ATRAVES\\. 03 ago. 2018). 

 

 

Linn brinca com as palavras, com suas sonoridades, semânticas. Nome ao álbum, 

pajubá é uma linguagem de resistência que se estabelece, “a partir da década de 1960, como 

meio de comunicação entre as travestis e enquanto forma de resistência ao violento aparato 

estatal da Ditadura” (LIMA, 2016, p. 59). Historicamente uma mistura do iorubá-nagô, e 

mais atualmente incluindo até referências da língua inglesa, o pajubá é essa linguagem 

debochada que zomba das regras e das normalizações, sejam hetero ou homo. Partindo do 

princípio que a linguagem produz efeitos na realidade social, a depender de seus usos, o 

pajubá se encontra no interior de uma disputa de sentidos, de uma guerrilha de linguagem23, 

em um movimento de desconstrução dos binarismos excludentes e hierárquicos que 

organizam o pensamento ocidental (LIMA, 2016, p. 108 e 109).  

Em trechos de suas músicas, como mostrarei abaixo, vários trocadilhos são a todo 

tempo mobilizados e ressignificados a partir de uma perspectiva transvyada, que evoca uma 

sexualidade não-normativa e também aciona a violência e reorganiza-a contra os regimes 

cisheteropatriarcais. A linguagem subversiva, ou gongativa de pessoas transvestigêneres, 

 

23 Termo que Carlos Lima (2016) pega emprestado de Monique Wittig para fundamentar o papel da 

linguagem como produtora de efeitos na realidade social, portanto, a linguagem não seria por si própria 

misógina, racista, capacistista ou LGBTfóbia - conforme acrescenta Lima- mas sim os usos que são feitos da 

mesma. Desta maneira,  
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como Linn, promovem insurgências diárias contra tudo aquilo que as querem fazer limpas, 

polidas, brancas e comportadas (LIMA, 2016, p.204). Como podemos ver a seguir: 

 

 

“Sua conversa afiada 

Conversa pra boy dormir [...] 

Troquei os paus pelas mãos 

Aqui o buraco não é pra macho 

Passa boy 

Passa boyada 

Já tô mais que acostumada” 

- Tomara Remix. 

 

 

“Que pra sua desgraça a gente acende, 

(a) ponta, mata a cobra, arranca o pau 

Tem fogo no rabo, passa, faz fumaça, 

faça chuca ou faça Sol” 

- Bomba pra caralho 

 

 

“Piri-pi-piri-pi-piri 

Sou pirigoza! 

Piri-pi-piri-pi-piri 

Eu vou gozar” 

- Pirigoza 

 

 

“Oculta sendo voraz 

Oculta sendo voraz 

Oculta sendo 

Eu sou tão misteriosa” 

- Necomancia ft. Gloria Groove 

 

 

“Que cool, que cool é esse? 

Quem quer cair dentro dele? [...] 

Dedo nucué tão bom 

Dedo nucué tão gostoso” 

- Dedo Nucué ft. Pepita 

 

“Esses ocó só quer socar quando não 

tem ninguém mais vendo” 

- Pare Querida 
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Em suas redes sociais, Linn se comunica da mesma forma, sempre trazendo potentes 

reflexões de uma forma descomplicada para quem entenda a sua linguagem e um pouco mais 

complexas para aqueles que ainda precisam descolonizar seu pensamento. Essa fala me 

lembra os conceitos de língua bifurcada e opacidade24, ambos trabalhados por Jota Mombaça 

(a Monstra Erratika). Esses dispositivos operam no sentido de escapar aos esforços de 

normatização através de uma “inteligência malandra, pouco óbvia, da ironia e do sarcasmo” 

(GOMEZ; SALES; 2020, p.19) como forma de resistência e existência para vidas 

marginalizadas e apagadas socialmente, como sujeitos transvestigêneres e pretes têm feito. 

Isto é, operam através de uma inteligência malandra de modo a não serem completamente 

traduzidos para que não sejam capturados e incorporados pelas definições e percepções 

normativas que este mundo colonial dispõe.  

Por isso, Mombaça defende a importância da visibilidade para que sujeitos 

marginalizados sejam ouvidos e não mais silenciados, mas também atenta para a necessidade 

de entendermos os “espaços de enunciação de corpos negros, transexuais e subalternizados 

como espaços de potência de atuação no mundo de forma pouco óbvia” (GOMEZ; SALES, 

2020, p.18 e 19).  

Trabalham por meio de uma língua bifurcada e, através da linguagem, da estética, 

performance, sonoridade, comunicam-se de forma que a mensagem chegue diferentemente 

ao ouvido daquele que a recebe, desta maneira, a compreensão do que é dito depende 

diretamente de repertório de conhecimento do ouvinte: 

 

 

Minhas ideias no rap são diretas, não tenho nenhuma palavra pra esconder. É um 

grito pra uns, é cuspe na cara para outros. Então, apenas gostaria que a branquitude 

ficasse caladinha e escutasse as ideias que vocês vão saber do que estou falando A 

(MÚSICA E OS CORPOS POLÍTICOS, com Linn da Quebrada. YouTube, Nexo 

Jornal. 17 mai. 2018). 

 

 

Alguns ouvidos podem captar as mensagens de Linn e Rosa, por exemplo, como 

apenas “putaria” ou “palavras desconexas”, seus discursos podem aparentar até mesmo 

ininteligíveis (dentro de uma compreensão colonizada e hegemônica), mas para outros 

ouvidos, suas mensagens chegam como um convite a repensar e descolonizar nossas 

referências, transvestilizando e empretecendo-as, um convite a repensar afetos, sexualidades, 

gênero, enfim, também um chamado à guerra contra forças genocidas. Por isso, a 

 

24  O direito à opacidade pela qual a artista advoga, é uma “resposta às exigências que a vida nos 

coloca para sermos inteligíveis, categorizados e consumidos” Jota Mombaça (2018).  
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amplificação desses discursos é necessária, ocupar espaços é necessário, para conquistar 

novos ouvintes que aceitem o convite e participem dessa rede para fazer as estruturas que 

ameaçam suas existências, ruir por vez. É através dessa comunicação e dessa linguagem nada 

óbvias, com a “Navalha na ponta da língua”, que essa rede transvestigênere vêm 

conquistando espaço e até mesmo entrando nas casas da família tradicional brasileira através 

de suas produções artísticas, por exemplo, como Linn ao atuar em uma minissérie em TV 

aberta. 

Por fim, vale ressaltar o poder da linguagem25, como o pajubá, no sentido de 

“construir uma gramática outra, capaz de oferecer uma alternativa à gramática normativa e 

regulatória, que sustenta hierarquias e tanto dano causa aos sujeitos” (LIMA, 2016, p. 21).   

 

3.5. A INTERNET COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO 

E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM REDE 
 

Linn e Rosa carregam consigo um vívido desejo de se comunicarem e estabelecer 

diálogos, mobilizando a linguagem, através da arte da palavra e da oralidade, têm criado suas 

próprias narrativas. Linn expressa a todo tempo as intenções de suas produções artísticas “O 

que eu espero com meu trabalho é diálogo, é comunicação, é troca. [...]” (Linn da Quebrada, 

2017f).  

A internet, portanto, se apresenta enquanto um espaço “ideal” (por seu caráter 

“democrático”) para disseminar conteúdo, produzir conhecimento, discursos e afins para um 

grande número de pessoas. Rosa  Luz atuando como comunicadora através do YouTube, nos 

mostra como a internet, têm sido uma grande aliada na resistência e ativismo de sujeitos 

transvestigêneres, uma vez que tem demonstrado um potencial enorme de amplificação de 

vozes ede sujeitos cis-tematicamente marginalizados, que podem criar e atuar neste território 

-se tiverem acesso à ele, como veremos mais à frente. 

Assim, o ciberespaço é um “potencializador de infinitas ações interativas, um novo 

espaço de comunicação, de sociabilidade, de reconfiguração e de autorias” (SANTOS, 

SANTOS, 2012, p.162). Trata-se então do que é chamado de “liberação do polo de emissão”, 

 

25 Parto da mesma compreensão que Carlos Lima (2016) “[...] entendo que as palavras[...], como 

instâncias de subjetivação, enquanto potências políticas, as quais, longe de estarem “aí”, à disposição de todxs 

para fins de descrever a realidade, operam como criadoras e fundadoras da própria “realidade”, que agora vai 

em aspas, subjetivando, quer dizer, criando sujeitos. Quase que um poder demiúrgico. Divino. Está aí uma 

característica da performatividade da linguagem: poder criador da divindade. Mas prefiro ficar com a ideia de 

instância de subjetivação, é menos teológico. Com a teologia já temos muitos problemas...” (p.18 e 19). 
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um dos três princípios básicos da cibercultura e a primeira característica da cultura digital 

pós-mídia de massa que consiste na liberação da palavra segundo Lemos e Lévy (2010 apud 

SANTOS, SANTOS, 2012, p.163). Isto é, neste contexto contemporâneo de alta apropriação 

das ferramentas virtuais disponibilizadas pelo advento da internet, cada vez mais as pessoas 

tem se tornado atuantes no mundo virtual, se apropriam deste espaço para produzir e divulgar 

seus trabalhos artísticos como fotos, vídeos e músicas, assim como produzem e compartilham 

reflexões em “textões” nas mídias sociais. 

Essa liberação do polo de emissão desestabiliza o esquema clássico de informação, 

isto é, descentraliza o poder de comunicação e informação que antes se encontrava restrito a 

grandes meios de comunicação como as emissoras televisivas e possibilitam, por exemplo, 

que grupos marginalizados que nunca tiveram em posição de poder para se comunicar em 

grande escala, tenham esta oportunidade. Deste modo, na atualidade, “muitos são os 

produtores de informação e eles estão em todos os lados, não somente do lado de uma classe 

dominante econômica ou politicamente” (DORNELLES, 2004, p.245).  

Rosa Luz e Linn da Quebrada têm suas carreiras diretamente ligadas –e diria até 

mesmo possibilitadas- ao contexto contemporâneo da cibercultura. É no YouTube que os 

videoclipes e suas músicas estão hospedadas; no Instagram onde compartilham sua vida 

cotidiana e se comunicam diretamente com os fãs pelos stories e directs, onde também 

compartilham transmissões ao vivo de seus shows; no Facebook através do recurso “eventos” 

visibilizam e convidam pessoas para os eventos que farão parte, assim como postam fotos, 

vídeos –tal como no Instagram- textos e afins;  Rosa Luz, ainda, se insere em um movimento 

recente de criação e multiplicação de canais no YouTube por conta do seu canal “Barraco da 

Rosa TV”. Sendo criadora de conteúdo nesta plataforma, leva ao seu canal vídeos sobre os 

mais variados assuntos, como travestilidade, negritude, descolonização e história da arte, em 

sua maioria. 

Ainda segundo Dornelles (2008, p.36), a internet funciona a partir de uma troca 

constante de posição entre produtores e receptores que se multiplicam na rede, apropriando-

se da capacidade que esta lhes concede de criar canais comunicativos não necessariamente 

ligados a um centro. Na internet não há um único centro produtor, consequentemente não há 

periferias. 

Dado este panorama, a internet –onde “todos” podem produzir e absorver 

informação- se apresenta enquanto um meio democrático de comunicação que possibilita a 

ampliação de vozes, aqui, vozes marginais que querem ser ouvidas por terem sido caladas 
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por muito tempo. Contudo, quando pensamos nas condições de acesso ao mundo virtual, as 

coisas não são tão fáceis. Essa comunicação mediada necessariamente por um aparelho de 

acesso à internet tem um preço que muitas pessoas periféricas não podem pagar por terem 

outras prioridades, o que leva a conclusão de que o acesso ao mundo virtual ainda é um 

privilégio para alguns. 

Rosa Luz é uma das pessoas que sempre levanta o debate sobre acesso à internet na 

plataforma do YouTube, alertando que sentar para gravar um vídeo se torna um privilégio, 

uma vez que há várias de suas manas marginalizadas que não o podem. Rosa, por exemplo, 

ficou um ano com o computador quebrado, em 2018, o que comprometeu sua postagem 

semanal de vídeos na plataforma do YouTube. Então, recorria frequentemente ao Instagram 

Stories para expor e compartilhar com o seu público as dificuldades que tinha de fazer seu 

trabalho. Até mesmo mudou-se para São Paulo em 2019 a fim de conseguir novos corres26 

para poder se sustentar sem o retorno financeiro que conseguia com o YouTube. 

Assim, apesar da abertura do polo da emissão e muitas pessoas, hoje, conseguirem 

se comunicar - como não seria possível antes do surgimento da internet em que a comunicaç-

ão estava concentrada em centros hegemônicos- as desigualdades permanecem. O acesso 

para alguns ainda é impensável e para outras, dificultado. Porém são inegáveis as mudanças 

que a apropriação desta tecnologia por diferentes grupos têm trazido para a nossa sociedade.  

Redes se formam na rede –internet. Pessoas com vivências e trajetórias parecidas 

conseguem se agregar através de suas preferências, seus interesses e suas vivências tanto no 

universo online -através dos algoritmos- tanto como fora dele, presencialmente, através de 

eventos na área de gênero e diversidade, sobre os quais vou me debruçar na próxima seção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Trabalhos. 
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3.6. NOTAS SOBRE UMA ETNOGRAFIA MULTIFACETADA 
 

Lembro-me detalhadamente. Uma das poucas cenas que anotei em meu “diário de 

campo". Era uma noite de lua cheia, olhando para cima podia ver as folhas das árvores ao 

vento, balançando pra lá e para cá em um ritmo que buscava acalmar todas minhas 

ansiedades. Quase como iluminando as ideias, aquela imponente lua cheia marcava a noite, 

uma noite decisiva para a construção da presente pesquisa. 

Logo após o Fórum “Estudos Queer, Estudos Cuir” realizado na Escola de Artes 

Visuais do Parque Lage, encontrava-me extasiada, como alguém que havia recebido uma 

Figura 6. Print stories de @ros4luz no Instagram 
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descarga de pura adrenalina naquele momento. Havia finalmente conhecido Amara 

Moira, escritora e putatransativista que compunha a mesa, após tempos de admiração através 

das redes sociais. Além disso, pude reencontrar e ouvir de perto as reflexões de Jaqueline 

Gomes de Jesus, professora e transativista, também conferencista à ocasião. Ali se dava o 

encontro de dois mundos: o mundo on e o mundo offline se articulavam diante dos meus 

olhos. 

Refazendo os passos e as motivações que me fizeram estar presente neste evento, 

em plena quinta-feira na Zona Sul carioca, um espaço que foge completamente à minha rota 

cotidiana, percebi que este era um padrão que costumava a se repetir: nas redes sociais, ao 

me conectar com os discursos e pensamentos de intelectuais/acadêmicos ou ativistas, em sua 

maioria feministas negras ou transativistas, sempre as seguia a fim de consumir mais de seus 

conteúdos. Como uma stalker27, post a post, acompanhava virtualmente o conteúdo rico 

compartilhado por essas pessoas em suas redes sociais; quando possível, ia de encontro a 

estes sujeitos no mundo offline, em mesas de debate, shows, eventos em geral. Ao mesmo 

tempo, o mesmo acontecia partindo do mundo offline, ao (re)conhecer um atuante desta 

rede transativista, com o smartphone em mãos, já dava início a uma busca por suas contas 

em redes sociais ou textos acadêmicos.   

O conhecimento compartilhado nas redes sociais por estes atores alimentava 

minha fome de novos referenciais teóricos, referenciais que fizessem sentido e inspirassem a 

construção do meu trabalho final de curso, algo que ainda não havia encontrado na 

academia. Observar a elaboração deste pensamento dia após dia na tela do meu smartphone, 

na dinamicidade que a internet possibilita, saciava a minha sede de uma epistemologia que se 

construísse sobre a atualidade, de forma fluida, dinâmica e rápida, como a mesma se 

apresenta. Apesar da distância física e social, pude acompanhar a produção 

deste conhecimento travesti cada vez que navegava no mundo virtual.  

Em um ciclo sem fim, o ritual continuou a se reproduzir ao longo de pelo 

menos 4 anos (2016 – 2019). Em uma mescla de hábito e admiração por tudo o que 

acompanhava, não conseguia estranhar suficientemente o familiar que já me submergia. 

Naquela noite, a lua alumiou muitas ideias e, como em um filme, veio à tona uma 

retrospectiva deste padrão que repetia há tempos. 

 

27 Perseguidora. 
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Estar ali representava muitas coisas. Representava que eu estava atravessando à 

cidade, de noite, horário mais vulnerável aos corpos femininos, para estar na Zona Sul, na 

Gávea, um bairro estranho a mim, para simplesmente ouvir o que Jaqueline Gomes de Jesus 

e Amara Moira tinham a dizer. Cheguei ao Fórum porque o descobri o evento online e me 

fiz presente ali, frente a frente a pessoas que eu acompanhava em outro ambiente.  Por 

desconhecer o trabalho dos demais componentes da mesa, Helder Thiago Maia e Simone 

Rodrigues, já dei início a uma busca rápida sobre eles simultaneamente às suas falas. 

Reconhecia as referências teóricas de Amara e Jaqueline, reconhecia os debates, as temáticas, 

os conceitos, a linguagem. Já havia visto em algum lugar, era tudo bem familiar.  

Foi então que percebi que estava desenvolvendo uma pesquisa de campo, ainda que 

não intencionalmente. Acontece que, naquele mesmo período, eu estava me encaminhando 

para as disciplinas de orientação e precisava encontrar um campo para dar início a minha 

pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso. A ansiedade que me consumia não me permitiu 

enxergar que esta jornada já havia se iniciado muito antes. 

A dificuldade em enxergar o campo que já estava no fato do campo escolhido ser 

multifacetado, isto é, ao mesmo tempo em que o trabalhava online, também o acompanhava 

“off-line”, através destes eventos presenciais. Diferente de um marco claro e bem definido, 

estava imersa na rede transativista que eu procurava pesquisar.   

A partir deste episódio ficou claro para mim que: 

 

 

“a pesquisa de campo não tem momento certo para começar e acabar. Esses 

momentos são arbitrários por definição e dependem, hoje que abandonamos as 

grandes travessias para ilhas isoladas e exóticas, da potencialidade de 

estranhamento, do insólito da experiência, da necessidade de examinar por que 

alguns eventos, vividos ou observados, nos surpreendem. E é assim que nos 

tornamos agentes na etnografia, não apenas como investigadores, mas 

nativos/etnógrafos”. (PEIRANO, 2014, p. 379). 

 

 

Por conta do caráter multifacetado de minha pesquisa, tive muita dificuldade28 em 

qualificá-la. Queria demonstrar como, a partir de um contexto favorável, com o boom dos 

debates identitários e de gênero nas redes sociais, o YouTube tendo sido ressignificado e se 

tornado o maior destino para consumo de vídeos online no Brasil -número que cresceu 135% 

 

28 Tive muitas dificuldades no geral para aceitar que ferramentas tradicionais para a pesquisa de 

campo não seriam tão aplicáveis para minha realidade, foi quando entendi que a realização de uma etnografia 

é sempre desafiadora pois não há “manuais” ou “fórmula perfeita” para que a etnografia seja bem sucedida. 

Enquanto esforço criativo teórico-metodológico (PEIRANO, 2014), a etnografia adquire novas roupagens a 

cada pesquisa, a cada situação estudada.  
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nos últimos anos segundo dados do Think With Google (2019). Por ser uma nativa das redes 

sociais, onde eu habitava boa parte do meu tempo e, ainda, por conta de meu interesse pessoal 

em questões sobre sexualidade que me levou a frequentar eventos presenciais sobre o tema, 

eu já me encontrava envolta pelo meu campo. Que, apesar de ter seu início no ciberespaço, 

não se resumiu apenas a ele.  

Durante esses 4 anos de pesquisa, acompanhando a carreira, os caminhos seguidos 

e os diálogos travados por minhas interlocutoras, de clique em clique, de evento em evento, 

conheci diversos nomes parte desta rede que chamo de transativista, que estavam ocupando 

espaços, se articulando, diante dos meus olhos na redes sociais e fora delas também. Foi 

seguindo essas pessoas nas redes sociais (Facebook e Instagram) e nos eventos presenciais 

que pude absorver maior parte do conhecimento que trago para este trabalho.  

Por conta desse caráter multifacetado do campo, e das dificuldades em estanhá-lo, 

não recorri ao uso de um diário de campo, por exemplo, então precisei desenvolver técnicas 

que fossem práticas para salvar algumas falas, diálogos, posts, vídeos e entrevistas que me 

serviriam na escrita. Foi então que criei um Tumblr - uma rede social tal como um blog, que 

comporta diversos formatos como vídeos, áudios, links, citações e texto- para sistematizar 

meus dados de pesquisa. É fato que em nem todos os momentos conseguia alimentá-lo com 

todos os conteúdos que eu encontrava pela internet, portanto, também utilizei outras 

ferramentas como o “Salvar” do Instagram e Facebook, que possibilita salvar os posts para 

ver depois, e ainda uma playlist no YouTube para que eu pudesse ver os vídeos que me 

interessavam novamente em um outro momento. 

 

 

Figura 7. Print de tela Tumblr pessoal. 
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Apesar de ter encontrado esta saída para solucionar minha dificuldade em trabalhar 

os dados de minha pesquisa, tive um desafio ainda maior para entender uma forma viável de 

demonstrar ao leitor a multiplicidade de vozes que aqui se encontram quando falo de “rede 

transativista”, que vai muito além de Linn da Quebrada e Rosa Luz.  

Foi então que me lembrei de um evento que estive em Salvador, em 2018, durante 

minha mobilidade estudantil de 6 meses para o bacharelado de “Gênero e Diversidade” da 

UFBA. O evento chamado “What About Women in the History of Anthropology?”. pós-

congresso mundial da IUAES, onde tive a oportunidade de conhecer mulheres antropólogas 

de todo o mundo que estavam ali discutindo e disputando novos projetos e caminhos para 

nossa disciplina.  

Tive a honra de conhecer diversos nomes expoentes de uma antropologia crítica e 

decolonial, como a antropóloga indiana Faye V. Harrison, atual presidenta da International 

Union of Anthropological & Ethnological. À época, Faye compartilhou um de seus 

instrumentos de pesquisa que era uma árvore genealógica intelectual. Com ela mesma ao 

centro, a árvore se desdobrava em inúmeras fotos de suas referências intelectuais e nos 

permitia, apenas pela foto, vizualizar a diversidade de teóricos, em sua maioria negros, 

mulheres e indianos, escolhas políticas e epistemológicas que compunham sua pesquisa. 

Sendo meu objeto de estudo o conhecimento, essa estratégia me parece ser a mais 

adequada para dar nome, rosto e tributo a pelo menos 36 transativistas que foram ao longo 

desses anos minhas principais referências intelectuais e artísticas, que possibilitaram a 

construção e realização deste trabalho:  

 

Figura 8. Print de tela Tumblr pessoal (2) 
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Como Linn da Quebrada mesmo reconhece: “Eu acho que a minha voz é eco de 

muitos outros corpos” (EU GOSTO MESMO É DAS BICHA. TripTV. YouTube, 10 nov. 

2016). E realmente é. Apesar de sua maior projeção na mídia, há uma rede, viva e pulsante 

inteira completamente atuante que tem construído conhecimento, arte e, sobretudo, 

transformação em estruturas cisheteropatriarcais. Elas têm proposto e lutado ativamente por 

novos projetos de mundo.  A partir de agora, vamos olhar mais amplamente para o 

conhecimento produzido por estes sujeitos.  

  

Figura 9. Montagem com fotos de 37 expoentes do cenário atual de construção de conhecimento travesty no Brasil, 

são elas: Liége Nonvieri, Ana Flor Fernandes, Giovanna Heliodoro, Maria Clara Araújo, Jaqueline Gomes de Jesus, 

Helena Vieira, Beatriz Bagagli, Wendi Yu., viviane vergueiro, Indianare Siqueira, Erica Malunguinho, Erika Hilton, 

Bruna Benevides, Linn da Quebrada, Rosa Luz, Malka Julieta, Monstra Erratika (Jota Mombaça), Mel Gonçalves, 

Assucena Assucena, Raquel Virgínia, Liniker, Tertuliana Lustosa, Vulcanica Pokaropa, Natt Maat, Monna Brutal, 

Aretha Sadick, Jup do Bairro, Pepita, Renata Carvalho, Urias, Danna Lisboa, Alice Guel, MC Dellacroix, Lana de 

Holanda, Raíssa Éris Grimm, Amara Moira e Gabriela Loran..   
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4. CONSTRUINDO NOVOS PROJETOS DE MUNDO 

 

4.1. “É TUDO NOSSO”29
 - AS ARTICULAÇÕES DE UMA REDE 

TRANSVESTIGÊNERE 
 

 

“Tão pensando o que?  

Que ficaríamos caladas nesse cis-tema 

 que tenta nos calar e nos enlouquecer?” 

De Clandestina a Puta – Rosa Luz 

 

 

Os últimos anos foram repletos de conquistas para Linn da Quebrada, Rosa Luz e 

outras artistas, ativistas, pesquisadoras, criadoras de conteúdo e comunicadoras 

transvestigêneres. Cada vez mais novos nomes e rostos surgem e ganham relevância nas 

redes sociais e/ou na mídia. Há um notório movimento por parte desses sujeitos de ocupar 

territórios antes tão hostis a suas presenças. É evidente que ainda há hostilidade e violência 

nesses circuitos, afinal, ainda vivemos em uma sociedade estruturalmente racista e 

LGBTfóbica e continuamos como #1 no ranking de assassinatos de pessoas trans no mundo, 

porém tem se tornado cada vez mais insustentável fingir que pessoas transvestigêneres não 

existem.  

Como relatei a partir da minha experiência pessoal, tive contato com este universo 

a partir de minha inquietações sobre sexualidade, e na efervescência de referências LGBTI+ 

à época -por volta de 2016 e 2017- nas redes sociais e circuitos acadêmicos, acabei por ter 

um contato mais aproximado com as questões da comunidade T. Seria impossível navegar 

nas redes e habitar em eventos acadêmicos naquela altura sem ter contato com o debate -

ainda mais se tratando por um período político conturbado, em que discussões sobre 

“ideologia de gênero” estavam em pauta. 

É inegável que haja uma tendência crescente em curso para que esses sujeitos 

continuem ocupando cada vez mais espaços, seja na TV, no ciberespaço, na academia, em 

suma, territórios de onde foram cis-temicamente excluídes. Porém, é importante frisar que a 

visibilidade atual não se dá de forma gratuita, existe uma longa história30 de luta política 

transvestigênere que as antecede, sobre isso, Linn reconhece que: 

 

29 Em referência à expressão que Rosa Luz utiliza para encerrar seus vídeos no YouTube e, também, 

como homenagem à brilhante monografia de Wendi Yu (2017) que me ajudou a formular questões sobre a rede 

transvestigênere ao analisar suas movimentações e ocupações no YouTube. 
30  Ver mais em “Consciência Negra, Memória Trans e Black (Trans) Face | Por Jaqueline Gomes de 

Jesus”. Canal NLucon. Disponível em: <https://youtu.be/f9VsCK6qz04>.  
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Seria inocente da nossa parte achar que somos pioneiras, mas acho que talvez seja 

a primeira vez que estamos ganhando tanta visibilidade. Ficou insustentável fingir 

que nós não existimos. 

 

 

O que a gente está fazendo não é necessariamente novo, nós não somos pioneiras. 

Além de tudo, tem outras pessoas que estão fora da lente midiática e que estão 

produzindo coisas tão interessantes quanto nós e tão relevantes, senão até mais. 

Muitas outras pessoas, de uma forma ou de outra, já estavam pondo em xeque essas 

normas, já estavam implodindo e fazendo um bug no sistema. [...].  (Linn da 

Quebrada, 2018f). 

 

  

Esta maior visibilidade de pessoas LGBTI+ na mídia e em espaços de poder acaba 

por furar bolhas sociais, chegando até pessoas que não possuem tanto proximidade com o 

tema. Os algoritmos31 são capazes tanto de nos aproximar de pessoas que possuem interesses 

e vivências semelhantes, assim como nos concede a possibilidade de alcançar pessoas 

completamente diversas, fora de nossas “bolhas”. Talvez, para algumas pessoas, como foi 

para mim, toda essa articulação pareça muito nova, mas possui muita história ainda anterior 

ao advento da internet. 

De qualquer modo, é inegável reconhecer que novas práticas sociais são 

possibilitadas na era da cibercultura, onde “pessoas podem colaborar e criar laços de 

afinidades, constituindo-se em comunidades, trocando informações, recriando significados, 

participando, colaborando e compartilhando informação em rede” (SANTOS; SANTOS, 

2012, p. 162). Uma vez que o ciberespaço possui uma multiplicidade de interfaces que 

permitem diferentes possibilidades de comunicação.  

 

31 Ao mesmo tempo, os algoritmos são responsáveis por censurar e reduzir o alcance de pessoas 

transvestigêneres nas redes, seja tirando o conteúdo do ar ou definindo como conteúdo impróprio para menores 

de 18 anos. Algo que Rosa Luz sempre pontua e que Wendi Yu em seu trabalho “É TUDO NOSSO: Um relato 

trans a partir de relatos de pessoas trans no YouTube” (2017) chama atenção, é o fato dessas redes sociais, tal 

como o YouTube, serem empresas e sempre visarem o lucro. Em suas palavras: “Qualquer pessoa pode, sim, 

publicar um vídeo no YouTube – mas isso não necessariamente significa que ela será realmente vista. Se, 

segundo Butler, a interlocução está sujeita às normas que governam o próprio ato de endereçamento, no 

YouTube essa afirmação assume um sentido mais literal. Um exemplo interessante para ilustrar o 

tensionamento entre as normas do YouTube enquanto empresa, postas em prática por meio de seu algoritmo, e 

a suposta liberdade de que qualquer pessoa nele pode ter voz é a recente polêmica a respeito do Modo Restrito. 

Originalmente pensado enquanto “um recurso opcional para instituições públicas como bibliotecas e escolas 

para prevenir a visualização de conteúdo adulto no YouTube” (WOJCICKI, 2017)88, o Modo Restrito acabou 

causando a censura de diversos vídeos e canais de conteúdo LGBT na plataforma. (MARCOS, 2017) Alguns 

meses mais tarde, após duras críticas da comunidade LGBT, a empresa se desculpou e atualizou as diretrizes 

para o que seria considerado pelo seu algoritmo como conteúdo adulto. Entretanto, a censura de conteúdo 

continua visivelmente em prática” (2017, p.77). Por exemplo, em seu levantamento, a autora afirma que o 

Barraco da Rosa TV teve 123 de 146 vídeos censurados (totalizando aproximadamente 85% do conteúdo do 

canal). Outro exemplo são os videoclipes de Linn da Quebrada, como “Enviadescer” e “Talento” que estão 

classificados como impróprios para menores de 18 anos na plataforma, sendo necessário fazer o login para 

confirmar a idade e acessar os vídeos. 
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Apesar de Rosemary Santos e Edméa Santos empregarem o conceito de comunidade 

no trecho anterior, acredito que a ideia de rede expresse melhor o que tenho percebido: a 

existência de uma complexa e extensa rede de transvestigêneres ativistas que tem se 

articulado tanto online como off-line em todo o Brasil. Uma rede que pensa gênero, produz 

conhecimento e tem feito um esforço para que suas vozes sejam ouvidas através das mídias 

sociais ou em eventos acadêmicos, por exemplo.  Assim, meu trabalho de campo se dá em 

boa parte no espaço virtual, porém também se dá obrigatoriamente fora dele.  

Faz-se importante ressaltar que rede transativista não é um conceito que surgiu a 

partir de minhas interlocutoras, isto é, não é uma categoria nativa. O termo mais empregado 

tem sido “rede de apoio” ou “quilombo de afetos” para qualificar e chamar atenção para a 

necessidade de se ter uma rede afetiva e de fortalecimento econômico/profissional entre 

pessoas transvestigêneres.  

 

 

“[…] daí conforme eu fui tendo algum tipo de visibilidade no meio virtual, eu fui 

entendendo qual era a influência disso para outras pessoas [..] e com essa rede a 

gente consegue se fortalecer e fazer uma rede concreta de apoio emocional, 

psicológica, financeira, afetiva e até sexual”. (Linn da Quebrada, 2017g). 

 

 

“Eu gosto muito dessa ideia de quilombo de afetos, sabe. Da gente se aquilombar 

a partir do afeto mesmo, que é algo que nos é tão caro”. (Entrevista com Rosa Luz). 

 

 

Opto por empregar rede transativista (ou transvestigênere) por me parecer que esta 

expressão dá conta de outros campos que a rede de apoio não necessariamente está 

relacionada. Em minha concepção, a rede transativista pode ser entendida como uma rede 

ilimitada de relações e de produção de conhecimento coletivo por atores sociais 

transvestigêneres que se agrupam e articulam tanto online como off-line, sem fronteiras 

delimitadas entre esses dois mundos, uma vez que um é extensão do outro.  

Este tipo de configuração social –a rede- está notadamente marcada por um fluxo 

de troca de informações, bens e serviços que resultam em processos de interação cujas 

fronteiras não são estáticas e rígidas, mas se encontram em permanente construção e 

desconstrução, o que torna um desafio o mapeamento desses atores sociais que formam a 

rede. Não me propus a fazer aqui um mapeamento desses atores justamente por este caráter 

fluido e dinâmico constante que impossibilita este tipo de abordagem, uma vez também que 

me interesso muito mais pelas produções de conhecimento que surgem da relação entre os 

atores do que em reconhecer cada ator social desta rede.  
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Através de alguns exemplos pontuais de minha pesquisa, tentarei demonstrar como 

essa articulação estre pessoas transvestigêneres se apresentou de uma forma muito vívida e 

real, quase palpável aos meus olhos, bem como tentarei demonstrar como meu campo 

multifacetado, através da internet e de eventos presenciais, me possibilitou mergulhar ainda 

mais no tema. 

Comecemos com um exemplo que ilustra a articulação desta rede transativista é a 

própria trajetória de Liniker e Linn da Quebrada. Liniker é uma cantora, compositora, trans 

e preta que tornou-se um fenômeno na internet há três anos, quando postou um vídeo na 

plataforma do YouTube cantando com sua banda (Os Caramelows) a música “Zero” –de sua 

autoria- que hoje soma 29 milhões de visualizações.  

Através das mídias sociais já tinha conhecimento que Linn havia morado com 

Liniker quando eram mais jovens. Porém foi na exibição do filme “Meu Corpo é Político” 

(2017) –que Linn da Quebrada faz parte do elenco- no evento “Matinê Pedagogias da 

Imagem” na UFRJ em setembro deste ano que em um bate-papo por Skype com a diretora 

do filme, Alice Riff, pude perguntar sobre o início de carreira da Linn (que o filme 

acompanha) e descobrir que Linn e Liniker haviam cursado Artes Cênicas juntas e, na época, 

também davam aulas juntas em um coletivo de teatro.  Alice ainda contou que lê o surgimento 

de Linn da Quebrada como algo que não “veio sozinho”, Linn surgiu dentro de um 

movimento coletivo de projeção de outras artistas transvestigêneres, como a própria Liniker. 

Disse que logo após Liniker ter estourado na internet com as suas músicas, Linn escreveu a 

sua primeira que inclusive foi escrita durante o período de gravação do filme (próximo a 

Abril de 2016, segundo Alice). 

É interessante ressaltar que só tomei conhecimento deste evento através do 

Facebook. Por seguir Linn da Quebrada nesta rede social e vê-la marcada em um evento em 

meu feed de notícias, é possível que através de meus interesses, o algoritmo tenha indicado 

o post de divulgação do evento para mim. Talvez de outra forma, eu não ficasse sabendo pela 

exibição do filme. E, ao tomar conhecimento do cineclube através das redes sociais, ao ver 

que minha interlocuora fazia parte do filme, fui até ao evento presencial na intenção de fazer 

minha pesquisa. 

Outro exemplo está relacionado com o período que passei na mobilidade estudantil 

no curso de Bacharelado em Gênero e Diversidade. Em uma ocasião, tive uma aula com 

Viviane Vergueiro. Já a conhecia virtualmente pois a seguia nas mídias sociais há algum 

tempo e havia começado a ler sua dissertação de mestrado. Sabendo um pouco de sua 



71 

 

    

 

trajetória e sua pesquisa, questionei sobre suas motivações de escrever sobre a cisgeneridade 

e qual havia sido a reação dentro da academia, se foi um tema bem aceito. Viviane disse ter 

enfrentado certa resistência de algumas pessoas, mas que sua motivação maior não era ter 

sua dissertação validada pela academia, mas seu objetivo primordial era que seu trabalho 

pudesse legitimar/viabilizar outras escritas de outras pessoas trans - uma vez que a 

colonialidade faz com que as histórias de pessoas trans não sejam vistas como saberes ricos. 

Então imaginou que seu trabalho pudesse funcionar como um suporte para embasamento 

teórico de pessoas trans para disputarem espaços de poder na academia descolonizando 

saberes –bem como ter a possibilidade de acessá-la. Inclusive contou que Linn da Quebrada 

e Rosa Luz já tinham lido seu trabalho e que “é isso que importa”, não a validação da 

academia. 

Assim, podemos perceber uma dimensão coletiva nos dois exemplos, tanto no 

surgimento de Linn como também na preocupação de Viviane em fornecer aporte teórico 

para outras pessoas trans acadêmicas. Fica evidente as conexões estabelecidas entre pessoas 

transvestigêneres e a troca de informações/produções nesta rede nos dois casos mencionados. 

 

4.2. “ENTRE NÓS PRECISAMOS MANTER O AFETO PARA JUNTAS RASGAR 

AQUELES QUE NOS QUEREM MORTAS”32: BREVES REFLEXÕES SOBRE 

AFETO E AMOR TRAVESTY 
 

 

“Não queimem as bruxas 

mas que amem as bixas 

mas que amem  

que amem  

clamem 

que amem  

que amem as travas também  

 

Amém” 

Oração - Linn da Quebrada 

 

 

No primeiro capítulo, demonstrei como a dominação colonial utilizou-se de uma 

estratégia baseada na fragmentação de populações inteiras, baseaream suas ações a partir da 

máxima “dividir para conquistar”. A partir da ideia de nossas diferenças enquanto seres 

múltiplos e plurais, aquilo que há de mais humano em nós, transformaram diferença em 

desigualdade, hierarquizando povos e pessoas em todo o mundo. Esse trauma colonial produz 

 

32 Referência à obra de Vulcanica Pokaropa, uma bandeira com os mesmos dizeres em exposição no 

MAM SP durante o 36º Panorama da Arte Brasileira: Sertão.  
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solidões em massa e, ainda mais, enquanto estratégia, fora crucial para desarticulação dos 

grupos que eles mesmo subalternizaram. Por isso, para superar a colonialidade, é crucial nos 

inventarmos pela dimensão do afeto. 

Não poderia terminar o presente trabalho sem escrever algumas notas, mesmo que 

breves, sobre essa rede transvestigênere a partir da perspectiva do afeto, parte central da 

epistemologia travesty que esses sujeitos têm construído e que em muito, devemos nos 

inspirar.  

Aqui, partirei de dois momentos diferentes da pesquisa. Quando ainda estava muito 

aflita por estar fazendo um trabalho de campo fisicamente distante de minhas interlocutoras 

principais (Linn morava em São Paulo, Rosa no Distrito Federal e eu em Brasília) e quando 

finalmente pude encontrá-las em dois shows que aconteceram em São Paulo.  

O primeiro momento diz respeito a duas obras audiovisuais de Linn da Quebrada 

que foram pessoalmente importantes e emocionantes para mim, uma vez, mesmo sendo uma 

mulheres cisgênero, me senti intimamente conectada à esta rede que habita o feminino e que 

compartilha solidões, afetos, e constroem um novo projeto de mundo o tendo como princípio 

indispensável.  

Em seu projeto “BlasFêmea” selecionado pela Melissa Meio-Fio, projeto de uma 

marca de calçados que explora a cena artística de São Paulo, Linn trabalha como fio condutor 

a potência feminina e, ainda mais, a potência da união feminina no espaço da cidade. Em um 

vídeo para seu canal de YouTube, contando mais sobre o projeto, Linn detalha que a ideia 

surgiu a partir uma experiência compartilhada das mulheres com a solidão: 

 

 

Sabe uma coisa que atravessou e tem atravessado a minha existência, a minha 

trajetória? Eu acho que de muitas de nós, pessoas trans, mulheres, o feminino... A 

solidão. Como a solidão é algo que atravessou o meu caminho. Construir esse 

espaço pra mim é justamente compartilhar das nossas solidões, das solidões de cada 

uma aqui. E viver esse espaço do acolhimento. E uma coisa que eu tive muito pouco 

é o afeto, o toque, eu queria que a gente começasse por aqui com a gente, pelo 

toque. Queria que a gente começasse a se conhecer pelo nosso calor. Se apoiando 

umas nas outras, se sustentando. Quando eu penso em apoio eu penso em apoio 

físico, psicológico, eu penso em apoio estético, eu penso em apoio financeiro, em 

apoio sexual, nessa rede que nós formamos, estamos construindo. Esse é o espaço 

onde a gente se mantem viva, é o nosso espaço sagrado. Aqui é o momento de nós 

darmos sentidos aos nossos corpos, ninguém vai fazer isso pela gente, eu vou dar 

sentidos ao meu corpo. 

(DA QUEBRADA, Linn. Linn da Quebrada - Vivencia blasFêmea . YouTube, 

Canal Linn da Quebrada).  

 

 

Enquanto Linn narra, há uma multiplicidade de mulheres durante o vídeo, pretas, 

trans, magras, gordas, mulheres que amam mulheres e mais outras que foram convidadas a 
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partir do projeto, que se olham, se tocam, se beijam, acariciam. É uma cena linda de plena 

intimidade e união. A união deste feminino sagrado, tornado profano por tantas forças 

hegemônicas que continuam a nos atravessar. O fruto do projeto, o videoclipe de BlasFêmea 

é poesia em vídeo e canção, mas também é um manifesto:   

 

 

BlasFêmea é mais um manifesto, é mais uma ação sobre o meu contexto, é uma 

tentativa de dividir e compartilhar solidões de falar de um espaço que ocupo nesse 

corpo que é um território feminino. Apesar de não ser mulher, é um território do 

feminino. Então, com BlasFêmea é uma tentativa... É mais que uma tentativa, é 

uma ação e um manifesto de estabelecer conexão com essas outras mulheres com 

toda essa pluralidade de mulheres e essa mulheridade: todas essas possibilidades 

de ser mulher e de ocupar um corpo no território feminino.  

(METRÓPOLIS - SEM CORTES: Linn da Quebrada. Metrópolis. YouTube. 22 

mai. 2017). 

 

 

Aqui, faz-se importante ressaltar que Linn não se reconhece enquanto mulher, mas 

sim uma bixa travesty que habita um território feminino. Desta maneira, Linn propõe a 

conexão de seu feminino e o feminino presente entre tantas outras corpas, sejam elas não-

cisgêneras ou cisgêneras, como detalha através de um post no Instagram: 

 

 

A ideia é expressar a potência do feminino, independente do corpo em que esteja 

localizado - seja um corpo com pau ou com buceta - e usar do poder da música e 

da imagem para romper paradigmas e desconstruir preconceitos. É enfrentamento 

e resistência. É sagrado e profano.  

(DA QUEBRADA, Linn. Sim, meu projeto foi selecionado pela Melissa... 16 dez. 

2016d. Instagram: @linndaquebrada). 

 

 O pensamento que constrói não cria fronteiras entre mulheres cisgêneros e mulheres 

trans ou travestys, algo que nossa estrutura de pensamento colonial nos faz reproduzir 

compulsoriamente. A artista une essa pluralidade e possibilidades do feminino para que 

consigamos todas e todes superar a solidão que nos coube nesse cis-tema-mundo-ocidental. 

Desta maneira, Linn opera na construção de um novo projeto de muno que opere no sentido 

de agregar e conectar as diferenças, e não as hierarquizar. 

Um segundo videoclipe delicado e tocante com o qual gostaria de encerrar essas 

breves reflexões, é “Oração” de Linn da Quebrada, que reúne ao menos 13 ativistas, artistas, 

pesquisadoras, transvestigêneres e pretas em frente às câmera, são elas: Liniker Barros, 

Verónica Valenttino,Ventura Profana, Urias,  Danna Lisboa, Alice Guél, Ceci Dellacroix, 

Magô Tonhon, Rainha Favelada, Kiara Felippe, Ana Giza, Maria Clara Araújo e Neon 

Cunha. Lançado no final de 2019, Oração alcançou mais de 1 milhão de visualizações no 

YouTube nas últimas semanas, o que pode revelar seu poder de alcance e sucesso na indústria 
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musical, mas também, uma identificação por parte de sujeitos que ocupem este território 

feminino espalhados por aí. Ainda, muito mais que um número, acredito que esse seja um 

marco de celebração do afeto, do amor, da humanidade travesty e sobretudo, uma celebração 

à vida. 

 

 

Em trajes brancos, com uma melodia angelical, elas se abraçam, se olham, se 

cruzam, dançam, choram, sentem e compartilham seus sentimentos com quem está do outro 

lado da tela. É um clipe emocionante e delicado que começa com Linn ceifando o matagal 

que a envolve com um facão, se livrando das amarras, das dores, limpando a ferida e 

derramando o bálsamo que é a letra da sua música. Enquanto ela ceifa, ela determina: 

 

 

Figura 10. Foto divulgação do videoclipe “Oração”, de Linn da Quebrada. 
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“Eu determino que termine aqui e agora. Eu determino que termine em mim, mas 

não acabe comigo. Determino que termine em nós e desate. E que amanhã, que 

amanhã possa ser diferente com elas. Que tenham outros problemas e encontrem 

novas soluções. E que eu possa viver nelas, através delas e em suas memórias”. 

(Linn da Quebrada, 2019c). 

  

 

A força da imagem, atrelada a força da letra da música, transmitem a mensagem 

dessa união, dessa rede de apoio agregadora formada por tantos sujeitos plurais que habitam 

o território do feminino, sobretudo as travestys, que têm desenvolvido estratégias para 

sobreviver e, sobretudo, gozar de uma vida plena33. Para que resistir não seja a única forma 

de existir -sendo necessário para não terem suas vidas violadas-, mas que viver seja existir 

plenamente, enquanto sujeito, cidadã, humana.  

O segundo momento em que experienciei essa revolução pelo afeto foi nos shows 

de Linn da Quebrada e Rosa Luz em São Paulo em 2019 que consegui estar. Ambos, fruto 

do acaso (e talvez de uma força sobrenatural do universo, quem sabe) estava de passagem 

em São Paulo. Em ambos, também, experienciei o campo “on e offline” se encontrando de 

uma forma surpreendente, sob meus olhos. 

 Descobri ambos eventos através da divulgação de Rosa e Linn nas redes sociais e, 

por acaso, tive espaço na agenda do meu trabalho formal para comparecer.  O show de Rosa 

aconteceu no Auditório Ibirapuera em agosto de 2019. Parte da programação do evento “36ª 

edição do Panorama da Arte Brasileira: Sertão”. Foi um momento mágico. Enquanto fã, curti 

o show sem maiores preocupações em relação a minha pesquisa –depois voltaremos a este 

ponto. Chorei de emoção, vibrei, me deixei atravessar por todos os sentimentos que me 

inundavam. Enquanto pesquisadora, assim que terminou o show, fui para o backstage tentar 

trocar algumas palavras com ela, conversei com sua irmã e namorado e pedi por uma 

entrevista. 

A entrevista foi bem curta, estava emocionada naquele momento, era um sonho que 

se realizara. Contive a emoção na voz, na medida do possível, e consegui fazer algumas 

perguntas, e então tive a oportunidade de perguntar como, sendo uma artista independente, 

Rosa enxergava os intercâmbios entre sua arte e atuação com Linn da Quebrada, por 

exemplo. Foi quando me revelou: 

 

 

 

33 Falar sobre direito a gozar de uma vida plena se torna ainda mais significativo quando lembramos 

que, no Brasil, país que mais mata pessoas transvestigêneres no mundo, as que sobrevivem têm expectativa de 

vida de 35 anos - menos da metade da população cisgênero, que é de 74, 9 segundo o IBGE (2013).  
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Pra mim é muita conexão. Ver o trabalho dela e perceber que eu não sou a única, 

sabe. Que tem outras manas trans, negras, fazendo trabalhos incríveis, sabe. Claro 

que não são iguais, mas tem similaridades, diálogos, e nosso encontro juntas foi 

sensacional, foi muita identificação. A gente nasceu no mesmo dia, 18 de julho, 

bem cancerianas. Acho que vem daí essa conexão (risos). 

 

 

Portanto, essa ocupação das redes sociais e dos espaços, em geral, além de se dar a 

partir da identificação que acontece entre esses pares, também é parte de um esforço coletivo 

de sobrepujar a solidão que atravessa, para que não sejam as “únicas” no meio. A coletividade 

é importante não só enquanto necessidade se sobreviver aos sofrimentos que a solidão 

provoca, mas também funciona como estratégia de humanização, o que Rosa me revelou em 

entrevista: 

 

 

Pra mim tem sido essa relação de uma puxar a outra, sabe?! Pra mim é isso que faz 

sentido estar junto com as manas, porque a nossa voz se potencializa muito mais, 

sabe. Quando eu subo no palco sozinha, tenho uma força. Mas quando subo no 

palco com 5 travestis, que nem ontem no Festival Bananada em Goiânia, é muito 

mais importante, sabe, porque a gente mostra nossa pluralidade, a gente mostra 

nossas individualidades, nossa humanidade também sabe. E é muito sobre isso 

assim, é sobre mostrar que a gente existe e sempre existiu, e agora talvez temos 

mais visibilidade porque a gente subverte essa mídia né que tradicionalmente nos 

tratou como objeto, como escória. 

 

 

A outra ocasião em que os astros se alinharam, foi quando em novembro do mesmo 

ano, fui à São Paulo para o evento AFROPUNK com meus amigos de trabalho e experienciei 

o que era estar em um show da Linn da Quebrada. Em sua primeira edição no Brasil, o festival 

novaiorquino contou com nomes de artistas negros reconhecidos e potentes na cena musical 

brasileira como Rincon Sapiência e Karol Conká; e grupos como Aya Bass e Baiana System.  

Foi uma experiência tão mágica quanto a que vivi no show de Rosa Luz. Com o 

diferencial de estar ali, em uma viagem com meus amigos de trabalho, todos pretos, em um 

festival afrocentrado. Enquanto fã, também vivi o momento sem maiores preocupações. 

Enquanto pesquisadora, tentei contato no backstage para conseguir alguns minutinhos de 

entrevista com Linn da Quebrada, mas infelizmente não foi possível. Então, me entreguei aos 

shows, me diverti, cantei, pulei, dancei. Foi extasiante e, sobretudo, simbólico. Estava ali 

experenciando tudo aquilo que eu vinha observando há tempos de longe. Experimentei meu 

corpo e suas potencialidades, dancei vogue com manas que conheci ali na hora, também vi 

outras pessoas experienciando suas corpas através da arte, da vibração, da música, gerando 

movimento. Corpos pretos e livres. Corpos dissidentes e livres. Ali me senti abraçada pelas 
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palavras de Linn da Quebrada, experienciei o afeto que nos atravessa, e percebi que esse 

afeto estava intimamente ligado à uma ancestralidade preta. 

Foi quando lembrei que o transfeminismo, produto dessa epistemologia 

transvestigênere, possui profundas raízes no feminismo negro e que, a revolução pelo afeto 

parte de um esforço da comunidade negra para sobreviver ao trauma da solidão e demais 

violências desumanizantes que o colonialismo causou e a colonialidade continua a reproduzir 

ainda hoje. O que eu experimentei e descobri naquela noite, na pele e na vivência, Jaqueline 

Gomes de Jesus já havia teorizado muito antes, ainda em 2014: 

 

 

Em um trabalho arqueológico, identifiquei os seus fundamentos [do 

transfeminismo] políticos no processo de consciência política e de resistência das 

pessoas trans (travestis, transexuais, pessoas não-binárias, crossdressers, entre 

outros humanos inominados. Em suma, pessoas que não se reconhecem no gênero 

que lhes foi atribuído socialmente, antes e depois do nascimento), e seus 

fundamentos teóricos no feminismo negro, principalmente no que concerne aos 

conceitos de intersecionalidade de opressões, de não-hierarquia de opressões, de 

denúncia da vinculação de gênero a modelos supremacistas de quem sejam homens 

ou mulheres. (p.6). 

 

 

Neste sentindo, Rosa Luz, por exemplo, durante a entrevista, expõe que gosta de 

falar sobre um quilombo de afetos: “Eu gosto muito dessa ideia de quilombo de afetos, sabe. 

Da gente se aquilombar a partir do afeto mesmo, que é algo que nos é tão caro”.  

Outra transativista e pesquisadora que admiro muito e compartilha da mesma 

categoria é Maria Clara Araújo. Em seu artigo para o Jornal Alma Preta (ARAÚJO, 2018), 

começa evocando um texto de bell hooks (2000) para elucidar como podemos tornar esse 

sentimento vital, a necessidade pelo amor, pelo afeto, com chave para construção de políticas 

de autoamor e restaurativas para travestys e para o povo preto. bell hooks, neste mesmo texto, 

explicita como a escravidão impactou o ato de amar da população negra e que as feridas 

foram tão profundas que, mesmo ao seu término, os escravizados continuaram reprimindo 

suas emoções pois a escravidão os condicionou a tal situação - em meio aos abusos diários, 

reprimir as emoções era uma questão de sobrevivência. Desta maneira, estes sistemas de 

dominação racistas que se reproduzem até hoje no cis-tema-mundo-colonial-moderno 

continuam a manter a ferida aberta, nos tornando um povo continuamente ferido: 

 

 

Esses sistemas de dominação são mais eficazes quando alteram nossa habilidade 

de querer e amar. Nós negros temos sido profundamente feridos, como a gente diz, 

"feridos até o coração", e essa ferida emocional que carregamos afeta nossa 

capacidade de sentir e consequentemente, de amar. Somos um povo ferido (hooks, 

2000, p.1). 
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Em meio a tantas violências, o único espaço seguro para os escravizados 

expressarem suas emoções eram nos espaços de resistência (hooks, 2000, p.3), como os 

quilombos. Daí vem a expressão “quilombo de afetos”.  A partir de tais contribuições do 

pensamento negro e de bell hooks, em específico, propõe um “quilombo afrotransfeminista” 

enquanto parte do desenho de políticas restaurativas para inauguração de um novo marco 

civilizatório: 

 

 

Se estamos, a partir de um projeto afrotransfeminista e interseccional de mundo, 

desenhando um novo marco civilizatório, é preciso ser devidamente discutida a 

necessidade de possibilidades reais de trocas de afeto, fortalecimento e 

companheirismo no interior de grupos que estão sendo marginalizados por décadas. 

(ARAÚJO, 2018). 

 

 

A necessidade de um novo marco civilizatório se faz porque mais do que criar 

espaços de resistência, é necessário ir muito além desse impulso de sobrevivência. Como já 

trouxe ao texto, almejam viver plenamente, sem precisar resistir a forças de dominação 

aniquiladoras, mas sim viver humanamente. É o que ainda em 1994 hooks quando escreveu 

o artigo atentava: 

 

 

Geralmente enfatizam nossa capacidade de "sobreviver" apesar das circunstâncias 

difíceis, ou como poderemos sobreviver no futuro. Quando nos amamos, sabemos 

que é preciso ir além da sobrevivência. É preciso criar condições para viver 

plenamente. E para viver plenamente as mulheres negras não podem mais negar 

sua necessidade de conhecer o amor. (hooks, 1994, p. 6). 

 

 

Criar condições significa criar um projeto de mundo outro para superar a 

colonialidade e todas suas mazelas rumo a construção de um novo marco civilizatório. Afinal, 

como diz Jota Mombaça “A ferida colonial ainda dói”34. Mas pode ser curada a partir do 

afeto e do amor como unguento.  

 

 

“O amor cura. Nossa recuperação está no ato e na arte de amar” (hooks, 2000, p.1). 

 

 

 

34 Referência a performance “A ferida colonial ainda dói: vocês nos devem” em que Jota Mombaça 

escreve a frase ”Vocês nos devem” com o seu sangue em um ponto histórico de Lisboa, capital do país que 

colonizou o Brasil. Ver mais em: <http://site.videobrasil.org.br/acervo/obras/obra/2205387>.  

http://site.videobrasil.org.br/acervo/obras/obra/2205387
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4.3. O GIRO DECOLONIAL DA QUEBRADA - RASCUNHOS SOBRE UMA 

EPISTEMOLOGIA TRANSVESTIGÊNERE 
 

 Comecei esta pesquisa demonstrando, a partir de uma perspectiva decolonial, 

como a colonialidade do poder, do ser e do saber, tem inviabilizado outras experiências de 

conhecimento ao longo dos tempos, desde que a branquitude tomou para si a exclusividade 

da verdade, do conhecimento e a autoridade discursiva. Chamei de epistemicídio esse projeto 

em curso de aniquilação de outras formas de conhecimento, uma vez que o genocídio colonial 

não se deu apenas de forma física, mas também espistemológica.  

A desumanização cis-têmica de sujeitos não-normativos produz efeitos tão reais e 

profundos que se pode ser ainda melhor vizualizada em estatísticas. De acordo com a V 

Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES 

do ano de 2018, apenas 0,1% dos estudantes matriculados no ensino superior federal naquele 

ano eram de mulheres transgêneras/transexuais. Mesmo somando a porcentagem de homens 

trangêneros/transexuais (também 0,1%) e não-binários (0,6%), a população transvestigênere 

não chegar a ocupar 1% das vagas nas universidades federais. 

 Acontece que essa exclusão de pessoas tranvestigêneres do ensino superior 

tem raízes ainda mais profundas devido a uma exclusão anterior, ainda ao ensino básico. 

Corpos não-normativos, ou como se refere Luma Andrade (2012, p. 248), tudo aquilo “O que 

foge ao modelo hegemônico estabelecido” é submetido a uma pedagogia da violência, 

exercida por agentes do meio escolar tendo como objetivo adequar esses sujeitos dissidentes 

a uma cultura heteronormativa, já que a escola fabrica sujeitos a todo tempo. Essa pedagogia 

da violência opera junto ao que Guacira Lopes Louro chamda de pedagogia da sexualidade 

e de gênero:  

 

 

“Como afirma Louro (1999, 31), “na escola, pela afirmação ou pelo silenciamento, 

[...], é exercida uma pedagogia da sexualidade [e de gênero], legitimando 

determinadas identidades e práticas sexuais, reprimindo e marginalizando outras.” 

Esta pedagogia inclui elementos utilizados para negar a inteligibilidade de 

vivências trans*, implicando, interseccionalmente a outros fatores, nos altos 

índices de evasão e expulsão escolar e no “silêncio, [n]a dissimulação ou [n]a 

segregação” desta população (ibid.), violências articuladas com sua ausência e 

marginalização enquanto agentes politiques”. (Vergueiro, 2015. p77). 

 

 

 Assim, a alternativa se torna criar e reinventar articulações entre si para 

produzir conhecimento, mesmo que de “forma clandestina”, isto é, além dos muros 

institucionais. Produzir conhecimento nas ruas, nas esquinas, nas redes sociais e afins. 



80 

 

    

 

 O transfeminismo, enquanto uma linha de pensamento e prática feminista tem 

adotado essa estratégia, uma vez que tem se construído e proliferado através da internet 

(JESUS, 2014, p.5), em blogs, redes sociais, mas também se dá no encontro, nas ruas, nas 

esquinas, nos bares. É um conhecimento construído em rede por diversos atores que se 

articulam e constroem uma epistemologia a partir do corpo, do afeto, da conexão, da 

experiência e que implica passar o “dedo no bolo de aniversário de nossas certezas” (idem). 

Sempre em (re/des)construção, é uma literatura de fronteira (idem) que, segundo Jaqueline 

Gomes de Jesus (2014): 

 

 

“precisa de pessoas hábeis a manejá-lo. Habilidade essa que se desenvolve com o 

treino, aprendendo-se algo com o sofrimento de cada dia ou com o reconhecimento 

das realidades sofridas. o transfeminismo não é aprendido apenas com leituras, se 

as palavras não pulsam nas veias de quem as lê”. (p.6). 

 

 

Ao meu ver, trata-se de um conhecimento que visceral que “Não é no papel que 

você cria, mas no seu interior, nas vísceras e nos tecidos vivos — chamo isto de escrita 

orgânica” (ANZALDÚA, 2000, p. 234).  

Para pessoas transvestigêneres, refletir sobre suas existências, pensar na motivação 

das violências sofridas, isto é, produzir conhecimento sobre si35 e sobre nossa sociedade, se 

trata de uma necessidade. Torna-se literalmente uma questão de vida ou morte empreender 

esta disputa de narrativas a fim mudar o imaginário social e, consequentemente, a realidade 

a qual essas vidas estão sujeitas, construindo, em rede (coletivamente), um novo mundo 

possível.  Como pudemos observar ao longo dessa pesquisa ao acompanhar a trajetória de 

Linn da Quebrada e Rosa Luz -articuladas a uma rede transvestigênere mais ampla- sempre 

houve um esforço contrário, de resistência à essas forças aniquiladoras de dominação. 

 

35 De todo modo, é importante lembrar que a produção de conhecimento de pessoas transvestigêneres, 

dentro e fora da Academia, não se dá obrigatoriamente a partir das suas vivências. Considerar que todos sujeitos 

que compartilham de uma mesma opressão também compartilham uma mesma única visão crítica sobre o 

mundo, ou que pensam de uma maneira homogênea a partir das opressões que lhe atravessam, é 

descomplexificar e até mesmo menosprezar/inferiorizar a capacidade intelectual desses sujeitos. Da mesma 

forma, mesmo que compartilhem das mesmas opressões, não significa que todos sujeitos irão refletir de forma 

crítica ou filosófica sobre as consequências desta opressão (RIBEIRO, 2017, p.37). Esta rede transvestigênere 

que apresento aqui através de uma narrativa coesa e organizada em um papel, é muito mais extensa, múltipla, 

e complexa do que qualquer pesquisador poderia demonstrar, afinal, qualquer grupo social compartilha de 

incoerências e contradições. Ainda, é necessário distinguir lugar epistêmico e lugar social, como formula 

Ramón Grosfoguel: “O facto de alguém se situar socialmente no lado oprimido das relações de poder não 

significa automaticamente que pense epistemicamente a partir de um lugar epistémico subalterno. Justamente, 

o êxito do sistema-mundo colonial/moderno reside em levar os sujeitos socialmente situados no lado oprimido 

da diferença colonial a pensar epistemicamente como aqueles que se encontram em posições dominantes. As 

perspectivas epistémicas subalternas são uma forma de conhecimento que, vindo de baixo, origina uma 

perspectiva crítica do conhecimento hegemónico nas relações de poder envolvidas” (p.19). 
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O próprio termo que usamos para qualificar pessoas que transcendem a norma de 

gênero neste texto, “transvestigênere”, é fruto desta produção de conhecimento que se dá na 

rua, nas redes sociais. Erika Hilton, deputada de São Paulo pela Bancada Ativista (PSOL), 

conta a história do termo em um post no Facebook:  

A criação do termo faz parte da produção de uma gramática outra, não violenta às 

existências não-normativas, afinal “a linguagem também é um lugar de luta” (hooks, 1990, 

p.146 apud VERGUEIRO, 2015, p.45). Essas novas categorias propostas pelo pensamento 

travesty parte do projeto de superar o silenciamento estrutural uma vez que, ainda segundo 

bell hooks (1990, p.146 apud VERGUEIRO, 2018, p.32),  “as palavras não são sem 

significado, elas são uma ação, uma resistência”, e, como já demostrei ao longo do texto, 

também produzem realidade.  

Parte deste esforço também é a criação do conceito de “cisgeneridade”, categoria 

analítica proposta por ativistas transfeministas “enquanto normatividade sobre corpos e 

gêneros” (VERGUEIRO, 2015, p.25) a fim de desconstruir as ideias deterministas e binárias 

sobre gênero produzidas no “interior de contextos ocidentalizados” (VERGUEIRO, 2018, 

p.35). 

Figura 11. Post no Facebook de Erika Hilton. 
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O conceito de cisgeneridade não é único desenvolvido por essa linha de pensamento. 

Viviane Vergueiro, pesquisadora transativista que trabalha a partir de uma perspectiva 

decolonial e muito me inspira, por exemplo, propõe uma genelogia transfeminista: 

 

 

Em que consistiria esta genealogia transfeminista? Dando particular ênfase à 

utilização das terminologias ‘cis’ no contexto de gêneros – ‘cisgeneridade’, 

‘cisgênera’, ‘cissexismo’, entre outras – pensar uma genealogia da cisgeneridade e 

seus correlatos nos auxilia a re+pensar criticamente sobre as inconformidades de 

corpos e gêneros, apontando para as estratégias de poder e de resistência política 

envolvidas na produção das categorias utilizadas para nomear tais 

inconformidades: travesti, transexual, dois espíritos, hijra, berdache, eunuco, 

intersexo, etc. Se importantes esforços feministas se debruçam sobre as 

complexidades e colonialidades envolvidas na produção de discursos sobre 

conceitos como ‘mulher’, ‘lésbica’, ‘bissexual’, entre outros, uma genealogia 

transfeminista se coloca fundamentalmente preocupada em compreender as 

condições, contextos e consequências (materiais, políticas, existenciais) produtoras 

das ‘anormalidades’, ‘ambiguidades’, ‘monstruosidades’ relacionadas às 

diversidades corporais e de identidades de gênero: travesti não é bagunça, diz-se, 

e por isso precisamos revisar esse babado todo com a cautela e desconfiança 

daquelas pessoas que já foram e são criminalizadas, ridicularizadas, ojerizadas, 

odiadas com a brutalidade e o cinismo cissexista em doses cotidianas. 

(VERGUEIRO, 2018, p. 36 e p. 37) 

 

 

Por fim, faz-se importante explicitar que, apesar de toda essa gigantesca produção 

de conhecimento de pessoas transvestigêneres -através de meios formais (acadêmicos) ou 

não- há uma resistência por parte dos acadêmicos cisgêneros em incorporá-las em seus 

trabalhos. Por esse motivo, é muito comum -tanto na internet quanto em eventos presenciais 

(ainda mais quando são realizados na universidade) - escutar-se demandas para que seus 

conhecimentos sejam reconhecidos enquanto produções válidas e dignas de ocupar esses 

espaços. Não necessariamente por uma busca de validão das instituições normativas, mas 

sim para que não continuem usando-as de maneira extrativista e exploratória. E também não 

continuem tomando-as enquanto objetos de estudo e sim, sujeitos, produtoras de 

conhecimento. 
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Figura 12. Stories de Instagram por @monstraerratik e @afrotranscedente 
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5. CONCLUSÃO 

   

No primeiro capítulo, contei como ao ingressar na faculdade, ainda em 2015, fiquei 

em busca do meu enquanto sujeito no mundo. Em contato com as discussões identitárias que 

estavam em efervescência à época, tinha ansiedade e urgência em descobrir meu lugar. 

Agora, depois de quase 6 anos, não tenho mais essa necessidade. Entendi, a partir de uma 

perspectiva interseccional, minha identidade política como uma mulher cisgênero, não-

branca, bissexual, de classe média, de ascendência branca, negra e indígena e sudestina. 

Porém, como disse, essa é apenas minha identidade política -sou trânsito, movimento, fluxo. 

Meu lugar no mundo ainda não encontrei, e nem o quero. Minha urgência é outra. Quero 

pensar em outros mundos, possíveis e impossíveis, cheios de afeto, amor e vida. Entendi que 

sou parte ativa na construção de um novo marco civilizatório, porque se o mundo que 

construímos aniquila a existência de outras pessoas, definitivamente não posso quere-lo.  

Escrever este trabalho foi parte deste processo escavatório (PIRES, 2018), de 

escavar ruínas, refletir e localizar os momentos em que violentei outras existências e que fui 

violentada, gerando sentimentos que me transbordaram por muitas vezes. Andei ao lado do 

ódio, da revolta e do luto36, quis destruir o mundo que criamos, seu cis-tema e o patriarcado 

racista (2018, p.36). Andei e caí em um fundo buraco de frustração por duas razões 

principais: por criar expectativas maiores que eu mesma para este trabalho, fruto de vozes 

internalizadas de que ele “nunca estaria bom o suficiente, afinal, quem sou eu para produzir 

conhecimento? E também por saber que minhas urgências de destruir este mundo não seriam 

atendidas de um dia para o outro. Por fim, ao mesmo tempo andei lado a lado do amor, e por 

ele fui resgatada da solidão. Da pressão da escrita, em entender e internalizar que meu 

trabalho nunca estaria perfeito, pois a perfeição por si só é um ideal e não existe no mundo 

real. Da solidão da escrita, ao entender que este texto reúne inúmeras vozes. Da solidão 

feminina, pois fui abraçada por esta rede em inúmeros momentos e pude compartilhar 

vivências, afetos e me libertar - dentro do que posso hoje- das amarras normativas. 

Todo ódio que senti, foi acolhido por uma proposta de Jota Mombaça e que aqui gostaria de 

compartilhar para que consigamos alcançar o “fim do mundo como o conhecemos” (2016, p. 

15).  Mombaça demonstra como o monopólio da violência é uma ficção de poder concentrada 

 

36 Foi especialmente difícil continuar a escrever em meio a tantas denúncias de crimes de ódio e assassinatos 

de pessoas transvestigêneres que chegavam em meu feed de notícias com frequência. Porém, cada vez mais 

entendi a importância de escrever e agarrei-me a oportunidade de levar a este espaço de poder, a Academia, 

todas essas vozes que aqui se encontram.  Matheusa e Demétrio Campos vivem em cada uma de nós. 



85 

 

    

 

na mão de poucos –os poucos com status de “plenamente humanos” neste mundo- em que a 

violência opera em favor de um projeto de poder anexado a heteronormatividade, 

cissupremacia, neocolonialismo, racismo, sexismo e supremacia branca como regimes de 

exceção” (p.9). Esse regime de monopólio da violência sistêmica ameaça a vida de pessoas 

não-normativas a todo o tempo, pois opera por meio do extermínio do Outro – o que explica 

o genocídio da população preta e transvestigênere em curso. O que Jota Mombaça propõe 

então é uma redistribuição da violência de forma anticolonial enquanto gesto de confronto, 

mas também de autocuidado (p. 10), não a fim de declarar guerra, mas sim “afiar a lâmina 

para habitar a guerra que foi declarada a nossa revelia” (idem). 

As lâminas estão sendo afiadas há algum tempo e, só agora, alguns estão começando 

a se atinar e respirar ofegantes e trêmulos de medo. Não deveriam?! Sobre isso, Linn da 

Quebrada diz: 

 

Se eu por tanto tempo tive medo, agora eu quero que eles tenham medo. Eu quero 

ouvir a respiração ofegante deles quando sentirem que nós estamos nos 

aproximando, eu quero ver as pernas deles tremendo quando a gente passar pelas 

ruas do lado deles. Não é o medo dessa violência macha e tão vil que eles fazem a 

gente sentir, não. Eu vou fazer eles sentirem um medo mais sofisticado mesmo. É 

um cis-tema que produz medos, que produz fobias. As fobias elas são medos. É um 

sistema que produz a homofobia, é um cistema que produz a transfobia, a 

lesbofobia, é um cistema que produz o racismo, porque é um medo de tudo que é 

diferente dele: do homem, branco, que é uma entidade que ninguém alcança porque 

chega a ser um peso inclusive aos próprios homens diagnosticados como homens 

e que querem ser homens e terem que alcançar esse patamar de masculinidade.”  

(LINN DA QUEBRADA QUESTIONA DEUS, O SISTEMA E QUER SER 

DONA DO PRÓPRIO CORPO. YouTube, Canal Universa. 12 mar 2018). 

 

 

Procurei demonstrar aqui como a articulação desta rede transvestigênere se dá em 

vários formatos, espaços e como tem sido a produção de uma produção de conhecimento que 

se dá de forma viva, pulsante. Um conhecimento que vem da urgência de sobreviver neste 

mundo.  

Para este objetivo ser alcançado, procurei desconstruir minha própria visão limitada 

da antropologia enquanto disciplina, pois acreditei por muito tempo que a única forma de 

fazê-la era de uma maneira colonizada, extrativista. A condenei por seu passado colonial, por 

ter sido parte estratégica da dominação de povos inteiros, todos aqueles considerados 

“Outros”, por governos europeus durante o processo de colonização. Acontece que com o 

tempo, e certo amadurecimento, percebi que a Antropologia é muito mais rica e complexa 

do que poderia imaginar. O que demorei a descobrir, nesta relação de amor e ódio pela 

disciplina, é que, como diz minha colega de departamento, a antropologia não precisa ser 
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necessariamente colonizadora (PIRES, 2018, p.92). Estar neste espaço para algumas pessoas 

é um privilégio e, nós que estamos, podemos ressignificá-lo, introduzindo conhecimento e 

saberes outros, e atuando nesta estrutura por dentro, a fim de nos juntarmos aqueles que foram 

excluídes e têm tentado visceralmente fazê-la ruir. 

Neste sentido, nesta pesquisa, utilizei de algumas estratégias para agir neste 

movimento. Apresentei minha árvore genealógica intelectual como forma de referenciar e 

creditar os rostos e vozes de travestys, em sua maioria preta, que atravessaram meu campo e 

possibilitaram a presente pesquisa; trouxe falas de Linn da Quebrada e Rosa Luz, as letras de 

suas músicas, bem como prints de posts, vídeos, entrevistas, enfim, uma multiplicidade de 

materiais que funcionaram pra mim como uma forma de inserir na Academia este 

conhecimento vívido e pulsante que tem se construído por uma rede transvestigênere em todo 

país. 

Ainda, espero ter alcançado um objetivo ainda mais ambicioso que me moveu a 

desenvolver esta pesquisa: demonstrar como é possível escrever e pesquisar sobre pessoas 

gênero inconformes de uma forma diversa, não perpetuando tradições coloniais extrativistas 

ou violentas, que tem por base estudar a estes sujeitos enquanto objetos, ou melhor, seres 

abjetos, apenas a partir de um mesmo prisma: suas identidades de gênero (relação 

genital/corpo e identidade, que a Academia já está inflada). Tentei demonstrar como é 

possível, enquanto pesquisadores e cidadão, engajar-nos em uma luta por um novo mundo 

possível, um novo marco civilizatório, baseado no amor e no afeto, para que nenhum tipo de 

vida seja violentada. 

Por fim, para as pessoas cisgêneras, como eu, só tenho mais algumas coisinhas a 

dizer. Que comecemos pelo mínimo. Desnaturalizar nossa identidade de gênero e reconhecê-

la apenas como “mais uma” dentro das inúmeras possibilidades que podemos experiencias. 

E, também, por reconhecer o trabalho e a produção de conhecimento de sujeitos não-

normativos e buscar por ele. Demonstrei aqui que este conhecimento tem se amplificado de 

inúmeras formas, pela internet, na Academia, em shows, eventos diversos. Que esse 

compromisso não seja adiado, há uma urgência em nos entendermos enquanto norma para 

que possamos desconstruí-la –e por que não destruí-la?!- uma vez que a esta altura, o 

apocalipse deste mundo parece ser a única demanda política razoável (MOMBAÇA, 2016, 

p.15). Todos somos partes ativas neste processo. 

Esse trabalho não tem fim, só terá um ponto final porque se faz necessário. Minhas 

interlocutoras continuam produzindo, ocupando espaços, formulando novas perguntas e 
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desenhando novos projetos de mundo. Do mesmo jeito que minhas interlocutoras estão 

sempre experimentando, em desconstrução, em suma, em movimento, também estou. Enfim, 

se essa epistemologia foi capaz de te fazer pensar criticamente sobre sua existência, assim 

como me fez, o trabalho está feito. 

 

 

“Eu não tenho todas as respostas. Mas tenho me feito muitas perguntas”.  
(DA QUEBRADA, Linn. Linn da Quebrada - Vivencia blasFêmea .  

YouTube, Canal Linn da Quebrada). 
  

Preparem-se.  

Não acabaky.  

Respeita as Travesti.  

Isso é só o começo. 

 

Vulcanica Pokaropa37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Frase em obra de arte de Vulcanica Pokaropa parte da exposição “36ª edição do Panorama da Arte Brasileira: 

Sertão“ no MAM SP. 2019. 
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