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RESUMO 

Reconhecendo a pluralidade de identidades e diversidade presente na 

comunidade surda, este trabalho foca em um dos movimentos sociais pautados 

pela comunidade que visam gerar conhecimento ao público. Este trabalho 

analisa os relatos de mulheres surdas transexuais, a partir do vídeo intitulado 

“REPRESENTATIVIDADE SURDA E VIVÊNCIA TRANS - Roda de conversa de 

Mulheres Surdas Trans”, publicado pelo “Noticia em Movimento”, canal vinculado 

nas redes sociais que tratam questões que permeiam a Comunidade Surda. O 

objetivo do trabalho é repercutir esses relatos visando o registro de produção de 

conhecimento feito por pessoas surdas, em especial dando atenção a questão da 

interseccionalidade da Mulher Surda Trans. Os relatos vão de encontro às 

ideias dos Estudos Culturais, Estudos Surdos e Estudos Transfeministas no qual 

são utilizados como base teórica para a pesquisa. Dos resultados analisados, o 

movimento pela Representatividade Surda Trans começa a ganhar voz nos 

espaços virtuais pela primeira vez, reavendo seus direitos legais e 

relacionamentos sociais. A partir de suas reivindicações, conseguimos refletir o 

papel de toda a comunidade surda nos movimentos sociais conduzidos por 

pessoas surdas.  

Palavras-chave: Mulheres Surdas Transexuais; Estudos Culturais; Estudos 

Surdos; Estudos Transfeministas; Diversidade. 
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ABSTRACT 

Recognizing the plurality of identities and diversity present in the deaf 

community, this work focuses on one of the social movements guided by the 

community that aim to generate knowledge to the public. This paper analyzes 

the reports of deaf transsexual women, from the video entitled 

“REPRESENTATIVITY DEAF AND TRANS VIVENCE - Conversation Wheel of 

Trans Deaf Women”, published by “Noticia em Movimento”, linked channel on 

social networks that deal with issues that permeate the Deaf Community. The 

objective of the work is to pass on these reports aiming at the record of 

knowledge production made by deaf people, especially paying attention to the 

question of the intersectionality of Trans Deaf Women. The reports go against 

the ideas of Cultural Studies, Deaf Studies and Transfeminist Studies in which 

they are used as a theoretical basis for research. From the results analyzed, the 

movement for Deaf Trans Representativeness begins to gain a voice in virtual 

spaces for the first time, reviving its legal rights and social relationships. Based 

on their demands, we were able to reflect the role of the entire deaf community 

in social movements led by deaf people.  

Keywords: Transsexual Deaf Women; Cultural Studies; Deaf Studies; 

Transfeminist Studies; Diversity. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A Comunidade surda brasileira que tem como seu principal marcador 

identitário a LIBRAS - Língua brasileira de sinais é diversa e numerosa. Pessoas 

surdas, seus familiares, intérpretes, professores, colegas e todos que convivem e 

compartilham a Libras como meio de comunicação fazem parte dessa comunidade, 

que por anos empenharam-se na difusão da Libras, que com seus esforços foi 

oficializada por meio da Lei Federal nº 10.436 no dia 24 de fevereiro de 2002. 

Concomitantemente a luta pelo reconhecimento da Libras como um direito da 

pessoa surda, outros movimentos dentro da comunidade surda vem ganhando 

forças e revelado a diversidade presente na comunidade sinalizante. Dar atenção a 

essa diversidade de formações de identidades na comunidade surda têm sido 

fundamentais para visibilizar esses sujeitos.   

Um importante marcador que estendeu a oportunidade desses grupos 

socialmente invisibilizados de ter seu espaço de fala, foram os avanços da 

tecnologia e a popularização da internet. Com a democratização do acesso à 

internet no nosso país, a comunidade surda se beneficiou dos ambientes virtuais 

tornando as redes sociais palco para a expansão e democratização de seus 

debates. Além de aproximar ainda mais a comunidade surda e revelar a sua 

diversidade, com o Ciberativismo a comunidade surda impulsionou diversos 

movimentos nas redes sociais e grupos da comunidade. A luta pela educação 

bilíngue para surdos, pelos direitos a pessoa surdocega, o Movimento Surdo Negro, 

Orgulho Surdo o movimento LGBTI+ e Feminismo Surdo são exemplos de questões 

pautadas pela comunidade e que vem tomando forças nos conteúdos 

compartilhados na internet.  

Com o objetivo de fomentar esses debates e tornar tais temas acessíveis para 

a comunidade surda surge em 2016 o Notícia em Movimento¹, um canal criado pelo 

autor e colegas de turma no início de suas jornadas acadêmicas. Veiculado nas 

principais redes sociais: Facebook, Youtube e Instagram, em um formato de 

telejornal sinalizado, o Notícia em Movimento trata temas que percorrem a 

comunidade surda, sendo ela seu principal público. Com um número aproximado de 

6 mil seguidores em suas redes sociais e 140 mil visualizações em suas produções, 

os conteúdos postados abordam suas discussões em formato de notícias 
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informativas, reportagens de eventos e entrevistas com personalidades da 

comunidade surdas que representam essas bandeiras e lutas como Nelson Pimenta, 

Karin Strobel, Rosani Suzin, Gabriela Grigolon, Priscilla Leonor, Rimar Segala entre 

outros ativistas da causa Surda. Os conteúdos ganharam a atenção do público 

alcançando vários espaços e sendo transmitido uma temporada na UFPR TV.  

Os registros no canal do Notícia em Movimento disponíveis na internet são 

objeto da presente pesquisa. O material de recorte é o vídeo intitulado 

“Representatividade Surda e Vivência Trans - Roda de conversa de Mulheres Surdas 

e Trans.”. Esse vídeo faz parte da última série de vídeos do canal, realizada num 

formato de transmissão ao vivo. Realizado em formato de roda de conversa, 

participaram desse debate cinco Mulheres Surdas Trans² que apresentam suas 

vivências, suas reivindicações e lutas diárias.  

As dificuldades enfrentadas por Pessoas Trans, por serem rejeitadas do seu 

núcleo familiar, falta de oportunidades e preconceito social faz com que essas vivam 

à margem da sociedade atravessam suas vidas. Segundo Antra (2015), nosso país é 

recorde de roubar a vida dessas pessoas, só no ano de 2020, 175 pessoas foram 

brutalmente assassinadas vítimas de transfobia³.  

A fala que leva o título desse trabalho “NÃO ESTAMOS ABANDONADAS… 

NOSSA LUTA É CONSTANTE E COLETIVA” que foi dita por uma das 

participantes se mostra o escopo dessa pesquisa. Os relatos registrados nesse 

vídeo evidenciam a necessidade de que essa luta, em busca dos direitos e 

espaços sociais, seja em conjunto - ‘coletiva’. Djamila Ribeiro questionando o 

lugar em que ocupamos socialmente comenta:  

[...] Uma travesti negra pode não se sentir representada por um 
homem branco cis, mas esse homem branco cis pode teorizar sobre 
a realidade das pessoas trans e travestis a partir do lugar que ele 
ocupa. [..] Se existem poucas travestis negras em espaços de 
privilégio, é legítimo que exista uma luta para que elas de fato 
possam ter escolhas numa sociedade que as confina a um 
determinado lugar. (RIBEIRO, 2020 p.82-83) 

3 

 
¹ Notícia em Movimento.  
Disponivel em https://www.youtube.com/channel/UCWaO9QlvfyIiA7DVG7JMHXw e acesso em 12 de 
março de 2021.  
² Mulheres Surdas Trans termo utilizado neste estudo para referenciar a pessoas surdas que não se 
identificam com o gênero que foram designadas e que lutam pelo reconhecimento social e legal de 
serem tratadas como mulheres.  

http://www.youtube.com/channel/UCWaO9QlvfyIiA7DVG7JMHXw
http://www.youtube.com/channel/UCWaO9QlvfyIiA7DVG7JMHXw
http://www.youtube.com/channel/UCWaO9QlvfyIiA7DVG7JMHXw
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Pensar a partir do local que ocupamos é necessário. A luta em busca pelos 

direitos da pessoa surda para ocupar todos os espaços na sociedade tem sido 

intensa nos últimos anos e como pertencentes a essa comunidade, reconhecer qual 

é o nosso papel nessa luta e dar visibilidade a esses corpos socialmente 

marginalizados, é dever nosso enquanto comunidade e sociedade.  

O objetivo geral deste trabalho é REPERCUTIR a importância das falas 

feitas por Mulheres Surdas Trans registradas em um dos vídeos do Notícia em 

Movimento como forma de produção de conhecimento de pessoas surdas.  

Os objetivos específicos consistem em:  

● COMPREENDER quais as reivindicações pautadas por Mulheres Surdas 

Trans;  

● REFLETIR sobre qual é o “nosso” papel nessa luta que mencionada no 

título é constante;  

Ao mencionar sobre o nosso papel nas lutas pelos movimentos sociais de 

surdos, me coloco consciente em uma situação de privilégio sendo pesquisador 

homem, branco, cis e ouvinte. Portanto, a partir dos relatos registrados, pensar qual 

é o meu - NOSSO papel nessa Luta, que como ressalta Thaynara “. é constante e 

coletiva”. Enquanto olhar para esses movimentos sendo pertencente à comunidade 

surda e aliado de seus movimentos, como a luta ao lado de Mulheres Surdas Trans? 

Para responder essa questão, esse estudo está organizado da seguinte forma: 

Primeiro, reconhecer na teoria, a luta pelos espaços sociais que a comunidade surda 

vem articulando e a partir dos estudos teóricos trazer as questões de gênero e 

estudos transfeministas através das questões levantadas nos relatos. Partimos da 

hipótese que os conteúdos registrados pelo Notícia em Movimento podem contribuir 

na promoção de informações e ampliando as discussões e pautas de interesse da 

comunidade surda. Dando atenção a questões de gênero e diversidade, 

considerando, em específico nesse recorte, gerar visibilidade nas reivindicações das 

mulheres surdas trans para a comunidade em forma de aprendizado ao público do 

canal.  

 
³ Boletim publicado pela ANTRA - Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Disponível  no 
site https://antrabrasil.org/ . 
 

https://antrabrasil.org/
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O fato de sermos o país que mais mata mulheres trans no mundo e a 

ausência desses corpos nos espaços em que comumente frequentamos acusa a 

necessidade de produção de conhecimento nessa área. A justificativa que se 

apresenta na necessidade de materiais e conteúdos acerca da Pessoa Surda Trans, 

não só nas questões de identidade de gênero e transexualidade, mas também com o 

intuito de visibilizar suas vivências e gerar reflexão social. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 A DIVERSIDADE DA COMUNIDADE SURDA  

 

Um dos significados da palavra comunidade4 no dicionário é conjunto de 

pessoas que, embora vivam em lugares ou países diferentes, partilham a mesma 

história, cultura, hábitos, economia ou política. Peruzzo e Volpato (2009) conceituam 

comunidade como um grupo social que se organiza por um objetivo em comum.  

“A teoria da comunidade se deduz, segundo as determinações da 
unidade completa das vontades humanas, de um estado primitivo e 
natural que, apesar de uma separação empírica e que se conserva 
através desta, caracteriza-se diversamente segundo a natureza das 
relações necessárias e determinadas entre os diferentes indivíduos 
que dependem uns dos outros (Tönnies, 1973:98 Apud Peruzzo e 
Volpato (2009).”  

No que diz respeito à Comunidade Surda, podemos perceber a diferença de 

outros grupos sociais que também se reconhecem enquanto comunidade.  

“Para Kyle & Allsop (1982), a comunidade surda é diferente de outras 
comunidades linguísticas em muitos aspectos, que os surdos não 
estão geograficamente em uma mesma localidade, mas estão 
espalhados em várias partes do mundo. [...] Essa característica social 
faz com que pessoas surdas mantenham suas vidas na comunidade 
surda, participando da associação de surdos, realizando atividades 
conjuntas, estudando em uma mesma escola, empreendendo lutas e 
reivindicações conjuntas.” (KARNOPP, 2010 p.162)  

Como citado no início desse trabalho, o principal marcador identitário das 

comunidades surdas é a Língua, ainda conceituando comunidade surda, os estudos 

de Ramos (2014) apontam: 

“Quando Strobel fala sobre a comunidade surda e a cultura 
surda, percebo que a comunidade é muito unida nas questões que se 
referem à língua, na luta por escolas bilíngues, nos movimentos por 
melhorias na sociedade, lutas por espaço e poder que hoje não 
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pertencem somente aos ouvintes. (RAMOS, 2014 p.5)  

 

De acordo com os estudos de Klein (2005), comenta que os movimentos 

surdos se dão não só a partir da luta pelo reconhecimento e o direito do uso da 

Libras, mas também nos movimentos conduzidos por surdos para o reconhecimento 

de sua cultura. “Esses movimentos se dão a partir dos espaços articulados pelos 

surdos” (KLEIN, 2005, p.20). 

Quando esses espaços são ocupados por pessoas surdas, há uma 

identificação entre esses sujeitos, por isso a necessidade de trazermos a diversidade 

desses corpos que fazem parte da comunidade. Nos estudos de Buzar (2012), ele 

dá visibilidade a essas questões da interseccionalidade presente na comunidade 

surda. Em seu recorte de pesquisa, ele aponta a intersecionaliade de raça e surdez 

trazendo relatos de surdos negros, ele comenta:  

“Historicamente, as pessoas surdas têm vivenciado relações com 
os(as) ouvintes baseadas na imposição do modelo e da cultura 
ouvinte. Isto trouxe como consequência a organização do Movimento 
Surdo em todo o mundo e a resistência a estes modelos. A ênfase 
nessa problemática tem ofuscado sobremaneira as questões étnico-
raciais que envolvem a comunidade surda, assim como, outras 
identidades sociais, como gênero, classe, religião, entre outras.” 
(BUZAR, 2012, p.21)  

 

Outro estudo que destaca as interseccionalidades na comunidade surda são 

os estudos de Lamberg e Oliveira (2017) apontando as dificuldades vividas por 

mulheres surdas. O estudo aponta o início dessas representatividades como 

protagonistas de suas próprias histórias:  

“[...] no decorrer dos avanços das discussões de gênero e com as 
mudanças nas relações de trabalho, as mulheres vêm conquistando 
uma ampliação no mercado de trabalho oportunizando maior 
visibilidade e conseguinte da mulher surda em espaços antes 
ocupados por homens em sua maioria. Nesse sentido, estão saindo 
do papel de coadjuvante e sendo protagonista das suas histórias e 
conquistas pessoais e profissionais. (LAMBERG, OLIVEIRA 2017, 
p.4)”  

 

Visando esse protagonismo, voltamos a atenção para um dos movimentos 

dentro da comunidade surda apresentada por suas protagonistas desse estudo, o 

movimento “Representatividade Surda Trans”, nos estudos acadêmicos ainda não se 
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encontra. O mesmo conceito usado para Representatividade, nos Estudos Surdos, 

pode ser explicado como protagonismo surdo. Porém, nenhum estudo foi encontrado 

que aborda o tema de pessoas surdas trans até a presente data. Há escassez de 

referências surdas nos espaços sociais e em âmbitos acadêmicos, especialmente de 

pessoas surdas LGBT’s. Pesquisas nessa área são raras e essas produções 

precisam ser imediatas. Abreu, Silva e Zuchiwschi (2015), contam trajetórias de 

surdos gays sendo veladas por conta do preconceito duplo. Os autores também 

ressaltam essa necessidade ao comentar que “é muito incomum nos estudos da 

área de educação especial e inclusiva (ou até mesmo nos de diversidade sexual) a 

referência a pessoas deficientes como sendo gays, lésbicas, transexuais, etc.” 

(ABREU, SILVA, ZUCHIWSCHI, 2015 p. 609). 

2.2 REPRESENTATIVIDADE TRANS  

 

Assim como a comunidade surda, pessoas trans também se unem por uma 

questão de identificação e representação cultural. O sociólogo Stuart Hall, muito 

mencionado nos trabalhos sobre identidade de gênero, aponta que a partir dos 

movimentos feministas “cada identidade passou a constituir um movimento social e 

cultural distinto''. Esse processo de fragmentação e descentramento é o que nos leva 

a questionar a construção e legitimação das diferentes identidades na esfera social. 

(HALL,2006. Apud SILVA, p.4)”. A construção social se dá pelas experiências que 

vivenciamos e na identificação de como nos entendemos e nos apresentamos para a 

sociedade, a diversidade de gênero comprova que:  

“A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 
uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, somos 
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 
identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar – ao menos temporariamente (HALL, 2006, p.13.Apud 
SILVA, p3).  

A transexualidade está relacionada a uma identidade de gênero. É uma forma 

de se apresentar à sociedade como masculino e feminino contrariando o gênero que 

foi designado. A construção social de identidade de gênero se dá nas experiências 

de vida da pessoa, relações sociais e identificações sociais podendo se apresentar 

como masculino, feminino ou de forma não-binária. Se contrapondo estudos com 

viés clínico-médico onde aponta a sexualidade como uma disfunção de 

personalidade de gênero, abordamos aqui algumas das pesquisas na área de teoria 
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Transfeministas uma vez que elas não constituem essas pessoas com algum tipo de 

transtorno. Questões de gênero transitam em todos as esferas sociais, sobre trazer 

essas questões para debate Jesus (2013) mostra:  

“O conceito de gênero, aplicado ao feminismo, possibilitou a 
desconstrução da crença de que há um modelo universal de mulher 
ou de homem, localizou-os como construtos históricos e abriu 
caminhos para a construção das identidades de gênero como 
conceituações viáveis fora do espectro biologista (BENTO, 2006): 
desconstroem-se as oposições binárias (homem x mulher, igualdade 
x diferença, natureza x cultura), reconhecendo-as como categorias 
vazias e transbordantes. (SCOTT, 1988, p.19 Apud JESUS, 2013 
p.2)” 

 

Ainda sobre os conceitos de gênero em estudos acadêmicos voltados para a 

experiência Trans, Porchat e Ofsiany discorrem esse conceito a partir do olhar 

transfeministas:  

“O discurso transfeminista volta-se para a origem do conceito de 
gênero, utilizado pelo psicólogo John Money, na década de 50, (...)em 
seu estudo acerca dos papéis sociais de homens e mulheres. Gênero 
apontaria as diferenças entre os conjuntos de características que 
definiriam esses papéis, diferenciando-se do conceito de sexo 
biológico. Mas, nem sempre a expectativa social relacionada ao 
gênero atribuído ao nascimento, em função do sexo biológico, foi 
correspondida pela identificação ao gênero adotado posteriormente” 
(JESUS; ALVES, 2012 Apud PORCHAT, OFSIANY)  

Por se desviar do dito padrão imposto pela sociedade, pessoas trans vivem à 

margem da sociedade, vivendo uma luta diária de resistência pelo seu direito de ir e 

vir que são sucateados pela sociedade patriarcal machista. Nos estudos de Pinheiro 

e Maia (2019) essas invisibilidades são apontadas, além de comprovadas por 

pesquisas:  

“[...] é perceptível que a vivência e o cotidiano das experiências trans 
no Brasil são abarcados por elementos que denotam um processo de 
cidadania precária ou gambiarra legal (BENTO, 2014). A maneira 
mais clara de ilustrar essa afirmativa é o fato de o Brasil ser o país 
recordista em assassinatos de travestis e mulheres transexuais no 
mundo, concentrando mais de 50% (cinquenta por cento) de todas as 
mortes dessa natureza” (PINHEIRO, MAIA, 2019, p.42)  

A luta pela Representatividade Surda Trans, se faz necessário visto que as 

interseccionalidades de gênero e diversidade de identidades são únicas no processo 

de identificação da pessoa trans. Nos estudos sobre as experiências sociais e 

subjetivas de pessoas trans Pereira (2020), aborda:  

“Atualmente, essa diferenciação ainda se faz presente dentro do 



13 
 

movimento LGBTQIA+, pois há uma predominância das pautas de 
homens homossexuais frente as pautas das lésbicas, bissexuais, 
transgêneros, queers, intersexos e assexuais. Deste modo, um 
movimento que lute especificamente pelos direitos e necessidades 
das pessoas trans faz-se necessário, já que esse público comumente 
é excluído até mesmo do movimento LGBTQIA + (JESUS, 2018. 
Apud PEREIRA, 2020 p.43).”  

Um estudo publicado pela Durandina - UFJF por Oliveira contextualiza a 

formação de identidade de travestis no nosso país, abordando alguns relatos dessa 

comunidade marginalizada. Seus estudos mostram a necessidade de atenção para 

essa temática:  

“Abrir caminho para que as travestis construam suas próprias 
narrativas requer um esforço de desconstrução da história baseada 
nos discursos hegemônicos e uma exposição da barbárie 
heteronormativa responsável pelo silenciamento das vozes das 
minorias sexuais.(OLIVEIRA, Durandina Revisteletronicano, vol.10 
nº01 p.19)  

Outra forma de reduzir as desigualdades e dar mais dignidade à população 

trans, para isso é necessário que as autoridades reconheçam a existência da 

violência e da rejeição para combater o preconceito com a informação. Investir em 

uma educação que “promova a tolerância e a aceitação de todas as pessoas, 

independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero” é emergente. 

"Hoje, há tentativas de barrar as discussões de gênero nas escolas. Isso não apenas 

viola o direito à educação, mas também reforça os preconceitos na sociedade 

brasileira" (EXAME, 2020, p.XX)4. 

3. METODOLOGIA  

 

Decorrente de uma atividade acadêmica proposta na disciplina Conversação 

Intercultural (LIB 003) do curso de Licenciatura em Letras Libras na Universidade 

Federal do Paraná, surge o Notícia em Movimento. Como já apresentado, o foco do 

trabalho foi analisar um vídeo nas redes sociais do canal. A rede social escolhida foi 

a plataforma do Youtube, e devido a pandemia o encontro entre a apresentadora e 

as entrevistadas foi de forma remota, realizando transmissão ao vivo. Abrangendo o 

campo de pesquisas etnográficas, que consiste em pesquisas do ciberespaço que 

afetam a cultura e a vida social. Sobre os estudos netnográficos Rebs (2011) 

 
4Boletim publicado pela EXAME, Disponivel em https://exame.com/brasil/pelo-12o-ano-consecutivo 
brasil-e-pais-que-mais-mata-transexuais-no-mundo/ e acesso em 12 de março de 2021. 
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comenta:  

Os estudos netnográficos consideram a Internet não apenas como um 
meio técnico, mas como um artifício produtor de cultura, que afeta a 
vida social (TURKLE, 1997; HAMMAN, 1996; HINE, 2000). Volta-se 
para a descrição de realidades sociais virtualizadas, ou seja, de 
compreensão das novas formas de sociabilidade no ciberespaço. 
(REBS, 2011, p.81).  

O conteúdo pode ser acessado pelo link 

https://www.youtube.com/watch?v=wBcBY5VXQSc e tem por tema 

“Representatividade Surda e Vivência Trans - Roda de conversa de Mulheres Surdas 

Trans”. O vídeo tem duração de 1:32:05 e foi ao ar dia 05 de setembro de 2020, 

conta com a participação de Yulia Bancziski, Mulher Surda Trans, que assumiu a 

bancada como apresentadora na última série de vídeos produzidos pelo canal 

(Figura 1). 

 
 

Figura 1: Divulgação do Notícia em Movimento no Instagram 

Fonte: O autor (2021) 
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Figura 2: Canal de Youtube de Notícia em Movimento: Representatividade Surda e 
Vivência Trans - Roda de conversa de Mulheres Surdas Trans.  

Fonte: O autor (2021) 

 

 

Recebendo quatro convidadas para debater sobre suas vivências, no ínicio do 

vídeo elas se apresentam:  

- “Eu me chamo Yulia, tenho 28 anos de idade e atualmente 
estudo na faculdade o curso de administração, na área de 
recursos humanos.”  

- “Meu nome é Amanda Emmanuela, moro no Rio Grande 
do Sul na cidade de Lajeado, tenho 23 anos e estudo para 
ser instrutora de Libras,  

futura professora.”  

- “Meu nome é Pietra Simões, sou estudante de Letras 
Português, moro em Bagé, município de Rio Grande do Sul, 
tenho 22 anos e atualmente sou candidata a vice-prefeita 
aqui de Bagé.”  

- “Eu me chamo Elia, moro em Curitiba, tenho 30 anos e 
atualmente estou em casa, desempregada, cuidando da 
minha família”  

- “Meu nome é Thaynara, sou concursada da prefeitura, 
modelo e estudo curso técnico em contabilidade. Tenho 32 
anos e moro em Maringá no Paraná.  

Na seção a seguir se apresenta os relatos registrados no vídeo separados 
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pelos principais temas que percorrem esse estudo. Foi necessário traduzir o 

conteúdo para o registro em português, visto que as participantes usaram a língua 

de sinais para a comunicação e o vídeo não conta com o recurso de tradução nem 

legendas. Das falas apresentadas no vídeo o elenco discute três principais temas 

que marcam esse debate: a fase da transição, as dificuldades que enfrentam e a luta 

pelo reconhecimento de seus corpos.  

4. ANÁLISE DO VÍDEO  

 

4.1 SE DESCOBRINDO TRANS  

 

A apresentadora Yulia no início do vídeo pede para as participantes contarem 

um pouco de suas vidas. Essas são suas histórias:  

- “Quando eu tinha 6 anos eu já sabia, já me sentia diferente, 
não sabia sobre ser trans, mas eu já me identificava com o 
feminino, já me entendia mas não sabia lidar com aquilo nem 
como recorrer aos meus pais para dizer que queria ser menina. 
Aos 10 anos de idade eu comecei minha transição, usando 
objetos femininos que pegava da minha mãe, como roupas de 
baixo calcinha e sutiã. Eu lembro que foi um momento bem 
revoltante, onde meus pais até me batiam por não aceitarem 
minha condição. Com isso vivi até os 16 anos como um homem 
gay afeminado para a sociedade, mas já sentindo em meu 
interior a afinidade com o feminino. Eu inclusive usava peças 
de roupas ditas ‘masculinas’ e ‘femininas’. Eu sofri muito 
preconceito por ser quem eu sou e em todos os ambientes que 
frequentava. Aos 20 anos foi quando tive mais conhecimento 
sobre transição de gênero e hormonal e desde então eu me 
assumi como mulher trans, isso fazem 4 anos.” - Amanda 
Emmanueli  

- “Entre 8 e 9 anos de idade comecei a sentir atração por 
meninos, então me reconheci primeiro como um homem gay e 
me assumi como gay para minha família, óbvio que fui rejeitada 
e sofri bastante preconceito vindo dos meus pais. Eu também 
misturava as roupas que eu usava, masculinas e femininas e 
percebendo que só me sentia bem nas roupas femininas… Só 
aos 15-17 anos que tive acesso a informações sobre 
transgênero e desde então fui buscando e me identificando não 
me assumi nessa hora, esperei os meus 18 anos e então me 
assumi ser uma Mulher Trans. Contei com o apoio de muitas 
pessoas, infelizmente não do meu pai, mas muitos estiveram 
do meu lado nessa caminhada que já fazem 5 anos.” - Pietra 
Simões  

- “Me assumi como Mulher Trans aos 18 anos para a minha 
família. Meu pai de início não me aceitou em casa, tive que 
fugir por um tempo… Minha família hoje me aceita eles dizem 
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que foram pegos de surpresa, que não esperavam que eu 
fosse Trans e se preocupam muito pelo fato de eu ser uma 
Mulher Trans e Surda...” - Thaynara  

- “Aos 10 anos de idade eu lembro que já sentia atração por 
meninos e preferia brinquedos de “menina”, mas só foi aos 18 
anos que me percebi como mulher. Ao ir em uma balada 
encontrei mulheres trans e ali me identifiquei, eu fiquei 
espantada, mas não comentei com ninguém, segurei aquilo por 
medo de repressão da minha família, medo de ser expulsa de 
casa e não ter pra onde ir e passar fome. Desde então eu lutei 
pela minha independência, estudei, fiz cursos e ao completar 
30 anos, iniciei minha transição. Assumi para minha família, 
que de início não aceitou e fiquei 2 anos fora de casa até minha 
família me aceitar e se desculpar. Hoje eu sou imensamente 
feliz, sendo uma mulher trans, tendo o apoio da minha família. 
Atualmente eu estou desempregada, mas estou em casa 
cuidando da minha família.” – Elia 

 

4.2 “MERECEMOS RESPEITO”  

 

A apresentadora fala da necessidade de tratarmos sobre a forma que a 

sociedade trata as mulheres trans. Yulia traz um dado alarmante onde mostra que só 

no período de janeiro a junho do ano de 2020 houve 89 assassinatos por transfobia 

no Brasil, tal pesquisa feita pela ANTRA - Associação Nacional Travestis e 

Transexuais, mostra que esse número aumentou 39% comparando o ano de 2019. 

Das diversas situações que as incomodam, algumas relatam:  

- “Posso destacar duas coisas na forma como somos tratadas. 
Sabemos que vivemos em uma sociedade onde a maioria dos 
homens são machistas, não nos tratam como corpos femininos, 
um exemplo visível que passo é a diferença de homens héteros 
ao cumprimentar mulheres cis, costumam dar beijo no rosto, 
abraço e quando se trata de uma mulher trans dá apenas um 
aperto de mão ou cumprimento mais grosseiro como tapas nas 
costas, enfim, queremos ser tratada como mulheres. Outro 
ponto é sobre a necessidade das pessoas em querer saber 
qual é meu nome de registro ou se eu já oficializei em cartório. 
A realidade de muitas mulheres trans não é fácil, às vezes não 
temos dinheiro para resolver esses assuntos sobre nossa 
identidade civil.” - Amanda  

- “O que me incomoda muito e já aconteceu várias vezes de me 
falarem “ Você é trans mas continua homem!” Como assim né? 
O desrespeito e a falta de reconhecer minha existência são 
coisas que realmente incomodam a gente. Ah e a coisa que 
mais me chateia é perguntarem se eu tenho um pênis ou uma 
vagina, sou um corpo trans, as pessoas precisam respeitar 
isso, nós queremos e merecemos respeito!” - Thaynara  
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- “Algo que me incomoda muito, é a sexualização de nossos 
corpos. Recebo nudes de homens que eu nem conheço e sem 
autorização nenhuma. O fato de eu ser uma mulher trans, não 
significa que sou garota de programa, realidade de muitas mas 
não, isso não dá o direito de sexualizar o meu corpo” - Pietra  

- “Certa vez saí com minhas amigas trans, a noite era perto da 
minha casa, na volta não me dei conta que estava sendo 
perseguida… Fui gravemente agredida estuprada por cinco 
homens e não tive como pedir socorro, graças a Deus eu ainda 
estou viva, foi horrível” – Thaynara 

 

4.3 “NOSSA LUTA É CONSTANTE E COLETIVA”  

 

Compreendendo a necessidade de conteúdos sobre pessoas trans e LGBTs 

dentro da comunidade surda e a importância desses corpos estarem presentes para 

haver uma representação de identidade. Ao falarem sobre a luta e a necessidade de 

ocupar esses espaços e falando desse movimento, comentam:  

- “Nossa representatividade carrega muito valor. Nós, 
transexuais, lutamos e resistimos para a sociedade nos 
reconhecer pelo que realmente somos. Queria aproveitar o 
espaço para dizer a todas as pessoas que sentem e se 
reconhecem como trans mas ainda não se assumiram, vocês 
não estão abandonadas, nós estamos juntas representando 
nossa existência na comunidade surda” . - Pietra  

- “Quando falo de representatividade, penso não só como uma 
forma de quebrar tabus sociais, mas acima de tudo almejando 
o respeito. Até mesmo dentro da comunidade surda, 
percebemos essa necessidade, então só vamos conseguir 
evoluir se colocarmos esse respeito em prática e também a 
empatia. Pensar “e se fosse comigo?” já é um caminho para a 
reflexão sobre como tratamos e como queremos ser tratadas.” - 
Amanda  

- “Representar é importante porque gera aprendizado e 
evidencia nossa diversidade. Devemos nos unir, o preconceito 
tem que acabar, precisamos aceitar as diferenças e 
principalmente a forma rever a forma de como a comunidade 
trata as mulheres trans. Precisamos do apoio de todos para 
termos avanços significativos. Se todas as lutas e movimentos 
da comunidade são legítimos, por que não se aliar a nós? 
Respeito, Amor, União, Amizade é o que queremos 
representar. “ - Elia  

- “O que precisamos é de mais amor, consideração, empatia e 
principalmente respeito pelas nossas vidas. Apesar das 
dificuldades enfrentadas por mulheres trans nossa luta é diária, 
nós não estamos abandonadas, nossa luta é constante e 
coletiva!” - Thaynara  
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- “A Representatividade Trans tem que se fazer prioridade nos 
debates e em todos os espaços, mostrar que podemos sim 
frequentarmos qualquer lugar desde um shopping a uma live 
como essa. Pensar que aqui podemos ter a chance de 
encorajar a quem se identifica como igual a nós e servir como 
ensinamento para o resto da sociedade.” Yulia 

- “Pensar em como podemos construir um coletivo melhor é 
muito importante, visto que a sociedade ainda é muito 
preconceituosa. Cabe a nós construirmos uma sociedade 
melhor, dando visibilidade para essas pessoas, compartilhando 
conhecimento sobre pessoas trans para que essa visão e 
pensamento retrógrado e preconceituoso fique cada vez mais 
no passado incluindo toda a diversidade de pessoas no meio 
social.” - Pietra  

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Investigando suas vivências a partir dos relatos registrados, podemos 

perceber no item 4.1 o belo relato de suas histórias, apesar das dificuldades dessas 

mulheres surdas trans ao assumirem e passar pela transição de gênero por conta de 

preconceito de pessoas próximas e principalmente por conta da falta de informação. 

A desinformação e o não preparo é estrutural, possível ver a partir de suas relações 

no âmbito educacional, na falta de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho 

e a carência de informação sobre diversidade e sexualidade para pessoas surdas. A 

desinformação deixa evidente que resulta em preconceito e gera sofrimento na vida 

dessas pessoas e até mesmo agressões de violência física e psicológica.  

Conhecer suas histórias, entender seus posicionamentos e respeitar as 

reivindicações nas falas de mulheres surdas trans nos ajuda a compreender qual é o 

nosso papel. Analisado no item 4.2 onde as participantes reivindicam seus direitos 

tornando a palavra principal, o respeito. Respeito na forma que elas são tratadas nos 

âmbitos em que elas frequentam, a respeito da sexualização de seus corpos sem 

consentimento, o não reconhecimento delas como mulheres que resultam em 

preconceito.  

No item 4.3 podemos perceber a importância da representatividade no 

discurso das participantes que aproveitam espaço para estender a mão a toda 

comunidade, demonstrando preocupação a outras mulheres surdas trans que 

também são invisibilidade socialmente e que ainda não se sentiram empoderadas. 

Chamam a atenção para essa luta, ressaltando que esse movimento não é uma luta 
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individual e sim coletiva. Dar atenção a essas pessoas e entender o que elas 

precisam é uma forma de respeitá-las e o primeiro passo para entendermos o que 

podemos fazer como aliados. O nosso papel nessa luta começa por atender 

as questões levantadas pelas Mulheres Surdas Trans. A empatia, outro sentimento 

despertado no discurso das entrevistadas, envolve, também respeito, mas interpela 

o convite de se colocar no lugar desse outro. Pensar na forma de como tratar as 

pessoas, atendendo pelo nome em que querem ser tratadas, respeitar as 

individualidades de cada indivíduo e compreender a necessidade de 

representatividade, colocando-as como protagonistas de suas próprias histórias.  

Analisando como parte do resultado a respeito do vídeo produzido para o 

público do canal Notícia em Movimento, alguns dos comentários postados pelos 

espectadores revelam como foram recebidas pelo público:  

- " Também sou Trans pq tenho orgulhoso ser sou TRANS,. 
Importante ser feliz a vida., todos nos mundos dos surdos é 
complicado para a mente fechada ou mente aberta de pessoas 
também depende só isso”  

- “Sou coordenadora de um curso de formação continuada para 
intérpretes. quero muito ter a honra de vocês para palestrar no 
meu curso um dia. parabéns e obrigada pelas informações”  

- "Também cresci como transex, eu surda a minha mãe fala 
muito para eu cortar o cabelo e eu não queria cortar, eu era 
pequena tinha 5 anos, já me vestia em 1992, agora eu voltei a 
ser cabeluda como eu gostava, também eu sou transex.”  

- "Esses dias fui procurada por uma equipe da Netflix. queriam 
indicação de surdos trans para um curta metragem. eu não 
conhecia ninguém para indicar. feliz por conhecer vocês hoje!”  

- Eu amo minha colega Amanda, eu admiro com ela, eu sou 
gay e ela é transsexual! nós sempre conversamos muito sobre 
ela me ajudou, eu também ajudando ela… - “Parabéns pela 
palestra, foi muito bom, mas não desistir, só lutar mais sem fim 
viu, sou apoio por vocês, eu conheço em vocês que saudades.”  

- “Primeira vez que vejo conteúdo sobre Surdas Trans, 
obrigado por compartilhar”  

Para contrapor com o modelo da cultura ouvinte, pessoas surdas devem 

resgatar suas vivências. Os estudos de Karnopp (2010) consideram a necessidade 

de registro na produção de pessoas surdas pelo significado e lutas que carregam:  

“É raro, por inúmeros motivos, que as obras registrem e resgatem o 
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cotidiano de pessoas surdas. Cabe considerar que inúmeras histórias 
são contadas em língua de sinais pelos surdos, mas poucas 
registradas em livros para divulgação e leituras em escolas de surdos 
e na comunidade em geral.” (KARNOPP, 2010 p.161)  

Os comentários feitos pelo público do Notícia em Movimento mostra o efeito 

causado pelo material produzido de forma positiva. A identificação de outras 

pessoas surdas, incluindo surdas trans, vendo esses conteúdos de forma inédita 

mostra que a nossa luta ainda está no início e que precisam ser constantes para a 

não invisibilização dos seus corpos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É evidente e incontestável a necessidade de ampliar os debates sobre todos 

os movimentos sociais incorporados na comunidade surda. Fomentar materiais em 

língua brasileira sinais (Libras) e protagonizados por pessoas surdas beneficia para 

o avanço da comunidade surda enquanto um todo.  

O objetivo deste trabalho foi repercutir histórias contadas por Mulheres Surdas 

Trans como forma de produção de conhecimento no âmbito acadêmico devido a 

necessidade e escassez sobre o movimento. Se faz importante considerar a 

necessidade de mais pesquisas na área das intersescionalidades das pessoas 

surdas, estudos sobre surdos gays, trans, lesbicas, negros, indígneas, ou com 

necessidades especiais.  

Contemplando a resposta do nosso problema de pesquisa, observa-se a 

necessidade dessas pessoas de serem Representadas e apoiar a propagação do 

debate. Histórias de mulheres surdas trans estão começando a ser contadas e o 

nosso papel enquanto comunidade, enquanto sociedade é dar atenção e refletir em 

nossas ações e comportamentos sociais. O homem, ouvinte, cis, branco colocado 

em uma posição natural de privilegio deve contribuir a lutas e movimentos sociais a 

partir do seu local de fala. É um dever de todos os que se consideram aliados à 

causa surda, se preocupar com suas questões. Mais pesquisas devem ser feitas 

numa ótica que considera pessoas surdas como protagonistas de suas próprias 

histórias.  

Conclui-se que a nossa responsabilidade social é visibilizar essas pessoas e 

inseri-las nos debates sociais e movimentos de lutas por direito de liberdade. A falta 
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de informação causa dor e sofrimento, a ignorância gera o preconceito e isso precisa 

mudar. Os espaços virtuais e canais como forma de produção de conhecimento que 

referenciam pessoas surdas e suas experiências contribuem para a crescente 

desses movimentos da comunidade surda, como o da Representatividade Surda 

Trans. A luta pela representatividade é fazer com que a sociedade perca essa 

ignorância repercutindo informações úteis e que dê visibilidade a essas pessoas e 

essa é uma luta de todos e todas. 
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