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RESUMO 
 
Este artigo pretende abordar, através dos conceitos de enquadramento e de estigma de 
Goffman (1999; 1988), a documentação, produzida pelo site http://terfisaslur.com, de 
centenas de postagens e comentários nas redes sociais que empregam o termo “TERF”. A 
palavra é um acrônimo para Trans Exclusionary Radical Feminist, ou Feminista Radical 
Trans-Excludente, e tem sido usada nos debates sobre feminismo para designar feministas 
radicais que, apoiando-se em outras matrizes teóricas para analisar a opressão da mulher, 
rejeitam o conceito de gênero e suas ramificações. Será analisado, portanto, de que formas 
os discursos nos comentários documentados podem ser compreendidos a partir de dois 
enquadramentos distintos, configurando uma disputa de sentidos que tensiona as noções de 
gênero e seus desenvolvimentos conceituais.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Feminismo radical. Gênero. TERF. Estigma. Enquadramento. 
 

MISOGYNY AND THE REACTION OF THE OPPRESSED 
Tensions on the concept of gender in the site "TERF Is A Slur" 

 

ABSTRACT 

 
This article intends to approach, through Goffman's (1999, 1988) concepts of framing and 
stigma, the documentation, produced by the website http://terfisaslur.com, of hundreds of 
posts and comments in social networks that use the term "TERF". The word is an acronym 
for Trans Exclusionary Radical Feminist, and has been used in debates about feminism to 
designate radical feminists who, relying on other theoretical approaches to analyze 
women’s oppression, reject the concept of gender and it’s ramifications. Therefore, we will 
analyze in what ways the discourses in the documented comments can be understood from 
two different framings, configuring a dispute of meanings that stresses the notions of 
gender and its conceptual unfoldings.  

 
 
                                                             

1  Trabalho apresentado no GT 2 – Diversidades, processos sociais e comunicacionais. 
2  Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de 
Minas Gerais; stehboaventura@gmail.com.  
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Introdução 

 

A reflexão que este ensaio pretende fazer parte do entendimento de que a internet e, 

particularmente, as redes sociais online são constitutivas de novas formas de sociabilidade 

(VAN DIJCK, 2010) e constituem, em nosso tempo, atores importantes na transformação 

da cultura e da sociedade. A progressiva penetração das mídias de informação e de 

comunicação na vida cotidiana têm sido discutida por muitos pesquisadores. Um desafio 

significativo para os estudos midiáticos neste contexto é colocado pela invisibilidade ou 

desaparecimento dessas mídias: embora as mídias tenham considerável capacidade para 

moldar a experiência humana no mundo contemporâneo, é justamente o fato de que fazem 

parte dos nossos hábitos mais rotineiros que as torna invisíveis (DEUZE, 2011). O sentido 

de identidade das pessoas, bem como a “experiência sociotécnica da realidade” (p. 138), 

são constituídos por uma mediação de tudo que depende dessa invisibilidade e ubiquidade 

da mídia. Esse cenário demanda, particularmente, a compreensão das maneiras pelas quais 

nossas práticas sociais e comunicativas não apenas se dão pelo uso expressivo dos meios de 

comunicação, mas se ajustam às suas demandas, são moldadas por eles e se tornam 

dependentes deles.  

Uma questão que nos interessa neste processo é essa forma como a lógica da mídia 

afeta os formatos de comunicação política, especialmente para os movimentos sociais e 

populares. As atividades desses movimentos são cada vez mais dependentes do ativismo de 

sofá, ou ativismo online, para divulgação de suas ideias. Esse é, certamente, o caso do 

movimento feminista3. No tempo de uma década, o feminismo emergiu de uma fase em que 

era declarado obsoleto por veículos tradicionais de notícia4, para mobilizar campanhas, 

nacionais5 e internacionais6, com alcance significativo através das redes sociais online, 

                                                             

3  REIS, Ligyane Tavares dos; ALVES, Elaixe Eduarda Macena da Silva; LOUREIRO, Camila. 
Ativismo de Sofá: O Movimento Feminista no Facebook. XV Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Nordeste – Mossoró - RN – 12 a 14/06/2013 

4  Em junho de 2006, a Revista “Veja” lançou uma capa com a chamada “O que sobrou do 
feminismo?”. Disponível em: https://goo.gl/2yHghp. Acesso em 26 de outubro de 2017. 

5  Disponível em: https://goo.gl/zsPDKB. Acesso em 26 de outubro de 2017. 
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passando a ser reivindicado por grandes figuras midiáticas internacionais7. Entende-se, 

portanto, que esses grupos constituem campos privilegiados para a investigação de como as 

novas modalidades de socialização mobilizadas pela mídia também transformam as formas 

de comunicação política e de ativismo. Assim, será abordada, através dos conceitos de 

enquadramento e de estigma de Goffman (1999; 1981), a ampla documentação, produzida 

pelo site http://terfisaslur.com, de centenas de postagens e comentários nas redes sociais 

que empregam o termo TERF. A palavra é um acrônimo para Trans Exclusionary Radical 

Feminist, ou Feminista Radical Trans-Excludente, e tem sido usada nos debates sobre 

feminismo para designar feministas radicais que, apoiando-se em outras matrizes teóricas 

para analisar a opressão da mulher, rejeitam o conceito de gênero e suas ramificações.  

O artigo analisará de que formas os discursos nos comentários documentados 

podem ser compreendidos a partir de dois enquadramentos distintos, configurando uma 

disputa de sentidos que tensiona as noções de gênero e seus desenvolvimentos conceituais. 

O primeiro quadro de sentidos possível, que parece ser o adotado pelos próprios usuários 

que publicaram os comentários, evoca a ideia de “reação do oprimido”, difundida em 

debates de movimentos sociais para justificar e legitimar a resistência violenta contra uma 

determinada forma de opressão. Há, ainda, um outro enquadramento em jogo, adotado pelo 

site na coleta e categorização dessas postagens, segundo o qual elas são compreendidas 

como formas da violência misógina que marca, historicamente, as vidas de mulheres em 

todo o mundo. A partir daí, serão discutidas outros quadros conceituais para abordar as 

relações de “gênero” que estão em disputa e que são reveladas por esses enquadramentos. 

No primeiro tópico do artigo, o objeto do estudo de caso será descrito em detalhes e 

contextualizado. Em seguida, os dois conceitos de Goffman utilizados como quadro teórico 

para a análise do objeto serão explicados e, no terceiro ponto, será feita a análise 

propriamente dita. Um último tópico antes das considerações finais irá tratar dos 

                                                                                                                                                                                          

6  “SlutWalking gets rolling after cop's loose talk about provocative clothing”Disponível em: 
https://goo.gl/dsNBa2. Acesso em 26 de outubro de 2017. 
 

7  “Beyoncé’s ‘Flawless’ feminist act at the VMAs leads the way for other women”. Disponível em: 
https://goo.gl/9U6rAo. Acesso em 26 de outubro de 2017. 
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tensionamentos que tais discussões trazem para as perspectivas que se utilizam do conceito 

de gênero para teorizar sobre a condição social da mulher, além de abordar outros quadros 

teórico-conceituais possíveis. 

 

 

TERF is a slur 

 

Segundo o site “Transadvocate” e o site “The TERFs”, o uso do acrônimo TERF 

foi popularizado por volta de 2008 pelo blog sobre feminismo 

finallyfeminism101.wordpress.com. De acordo com o usuário responsável por divulgar o 

termo, o mesmo foi pensado para distinguir as feministas radicais que seriam aliadas do 

movimento trans daquelas que não o são. Desde então, o termo tem sido muito usado nas 

comunidades ativistas na internet relacionadas ao feminismo, ou ao movimento trans, 

inclusive no Brasil.  

Uma pesquisa na ferramenta Google Trends pelas buscas pelo termo de 2004 até o 

presente, sem filtrar por categoria, traz resultados anteriores a 2008, além de mostrar um 

pico nesse ano e um aumento nas buscas a partir de 2013. No entanto, ao delimitar a 

pesquisa para o período entre 2004 e 2010, os tópicos relacionados8 trazem assuntos como 

“Vancouver - Cidade no Canadá”, “relvado - Tópico”, “Grand Theft Auto - Série de 

videogame” e “Craigslist - Site”, e as consultas relacionadas9 trazem termos como turf 

(relva, em inglês), o que parece indicar que a maior parte das buscas pelo termo TERF, 

nesse período, não estava relacionada ao sentido que interessa para este artigo . Quando 

filtrada nas categorias “Pessoas e sociedade”, refinada por “Grupos étnicos e de identidade” 

e “Gay, lésbica, bissexual, transexual”, ainda no período delimitado de 2004 a 2010, a 
                                                             

8  Segundo o próprio site Google Trends, a categoria “Tópicos relacionados” mostra tópicos que “os 
usuários pesquisando pelo seu termo também pesquisaram (...)”. Disponível em: 
https://trends.google.com.br/trends/. Acesso em 21 de outubro de 2017.  

9  Segundo o próprio site Google Trends, a categoria “Consultas relacionadas” mostra consultas que 
“os usuários pesquisando pelo seu termo também pesquisaram (...)”. Disponível em: 
https://trends.google.com.br/trends/. Acesso em 21 de outubro de 2017.  

 



X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

 

 

 

pesquisa aponta buscas pelo termo apenas em dezembro de 2007 e julho de 2008, 

especificamente a partir do Canadá. Dentro do mesmo filtro de categoria, mas no período 

abrangendo de 2004 até o presente, além dos dois picos já mencionados, as buscas pelo 

termo também apresentam ascensão a partir de 2013 (FIGURA 1). Na plataforma Twitter, 

uma pesquisa rápida pelo termo, seja como palavra-chave, ou no formato da hashtag #terf, 

torna possível observar o seu uso em tempo real, o que confirma a presença do acrônimo 

nos debates atuais sobre feminismo e movimento trans.  

 

Figura 1: captura de tela10 do site Google trends para o termo TERF, entre 2004 e 2010. 

                                                             

10  Todas as capturas de tela neste artigo foram feitas através do uso da extensão “FireShot” para o 
navegador “Mozilla FireFox”. 
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Fonte: https://trends.google.com.br/trends/ Acesso em: 21 de outubro de 2017. 
	

 

 O site “Terf is a slur” tem um registro amplo, publicado em 2015, de capturas de 

tela de tweets, postagens de Facebook e comentários em blogs e outros sites com 

repreensões, insultos, apologia de violência e ameaças contra feministas radicais vindas de 

usuários envolvidos com a comunidade trans. Embora o site não tenha uma seção “Sobre” 

com informações a respeito do projeto, seu subtítulo já dá indicativos de seu objetivo: 
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“Documentando o abuso, assédio e misoginia das políticas de identidade transgêneras”11. A 

seção “Submit examples” traz informações sobre a veracidade das publicações catalogadas 

e afirma que todas as capturas foram feitas a partir de tweets, postagens de Facebook e 

artigos ou comentários em blog públicos. Além disso, fornece um formulário e um e-mail 

para envio de links e capturas de tela, com uma advertência para que não sejam enviadas 

imagens retiradas de tweets ou publicações do Facebook privados (FIGURA 2).  

As imagens coletados são catalogadas em seis categorias distintas, sendo elas: 1) 

Ameaças de violência, assédio e abuso; 2) Apagando a biologia feminina; 3) Centramento 

de mulheres trans no feminismo e em espaços femininos; 4) Teto de algodão12 e 

autoginecofilia13; 5) WTF?14; 6) Grito pelos aliados masculinos (traduções nossas)15. 

Muitos dos exemplos catalogados não apresentam o termo TERF em seu conteúdo, mas 

estão, de algum modo, relacionados com a noção geral de que feministas radicais, por sua 

vinculação política a matrizes teóricas que compreendem as relações sociais entre os sexos 

por outros mecanismos conceituais, praticariam uma forma de abuso e violência contra 

pessoas trans.  

 

  

                                                             

11  “Documenting the abuse, harassment and misogyny of transgender identity politics” (Tradução 
nossa). Disponível em: https://terfisaslur.com/. Acesso em 21 de outubro de 2017. 

12  Segundo Steinbock (2014), a expressão cotton ceiling (teto de algodão) começou a ser usada para 
designar uma normatividade de convenções pornográficas que, no âmbito na pornografia queer-lésbica, 
privilegia os corpos transmaculinos e exclui representações da sexualidade de transmulheres. A expressão, 
que faz referência à ideia do “teto de vidro”, usada durante a segunda onda do feminismo para abordar a 
exclusão de mulheres no mercado de trabalho, tem sido usada para tratar da exclusão de transmulheres de 
espaços lésbicos e da possibilidade de relacionamento com mulheres lésbicas. Para o feminismo radical, a 
expressão confere legitimidade ao estupro corretivo de lésbicas, por implicar que mulheres que não desejam 
ter relações sexuais com pessoas que possuem pênis sejam preconceituosas.  

13  A autoginecofilia é a excitação sexual, por parte de pessoas do sexo masculino, causada por ver a si 
mesmo como mulher. É considerada uma parafilia, ou seja, um padrão de comportamento sexual em que a 
fonte de prazer não está na atividade sexual em si. 

14  Sigla para what the fuck, expressão de confusão e dúvida da língua inglesa. 

15  1) Threats of violence, harassment and abuse; 2) Erasing female biology; 3) Centering trans women 
in feminism and women’s spaces; 4) Cotton ceiling and autogynephilia; 5) WTF?; 6) Shout out to the male 
“allies”! 
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Figura 2: captura de tela da seção “Submit examples”, do site “TERF is a Slur.” 

Fonte: https://terfisaslur.com/. Acesso em 21 de outubro de 2017.  
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 Uma das características centrais do feminismo radical é a ênfase no subjugo social 

da mulher e a oposição persistente ao poder masculino. A partir de uma ampla diversidade 

de perspectivas teóricas, o feminismo radical compreende que a dominação da mulher pelo 

homem é organizada a partir do interesse da classe masculina em explorar a capacidade 

reprodutiva das mulheres. Nesse sentido, o corpo da fêmea humana é tratado como uma 

moeda de troca nesse sistema de dominação e seu comércio sistematizado através de 

instituições como o casamento, a prostituição, a heterossexualidade e a maternidade; 

através da socialização dos indivíduos para a reprodução de comportamentos determinados; 

da pauperização da mulher e da exploração do trabalho doméstico, reprodutivo e 

emocional. Muitas teóricas do feminismo radical são críticas da adoção persistente do 

conceito de “gênero” por parte dos estudos acadêmicos, questão que será tratada mais à 

frente. 

 

Enquadramento e Estigma 

 

Proposto inicialmente por Bateson no campo da Psicologia e da Psiquiatria, apoiado 

em ponderações sobre as relações desenvolvidas no âmbito da psicoterapia, o conceito de 

enquadre pode ser entendido como um conjunto de instruções que informa aos agentes de 

uma dada situação interativa a forma como as mensagens e ações comunicativas devem ser 

lidas. No artigo intitulado “A theory of play and fantasy”, publicado em 1955, ele visa 

“explicar como as interações ancoram-se em quadros de sentido que moldam as 

interpretações e ações dos atores envolvidos.” (MENDONÇA, R.; SIMÕES, P. G., 2012, p. 

188)  

A partir da percepção de que a comunicação verbal opera em níveis contraditórios 

de abstração, Bateson (2002) chama de metacomunicativas as mensagens em que o assunto 

do discurso é a relação entre os falantes e que orientam a interação, possibilitando 

identificar as regras que organizam determinada situação e o envolvimento dos atores nela. 

Através da observação de interações e brincadeiras entre animais em um zoológico, o 

pesquisador buscou compreender como os organismos identificam como sinais os indícios 

emitidos por membros de sua própria espécie, chegando então a uma primeira definição do 
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enquadre como o conjunto de mensagens ou sinais metacomunicativos que permite 

compreender o que está ocorrendo em uma dada situação. Como a mensagem “Isto é uma 

brincadeira”, que distingue uma ação que poderia ser lida como uma ameaça ou agressão, 

ou seja, que identifica que aquelas ações “não denotam o que aquelas ações que elas 

representam denotariam” (BATESON, 2002, p. 89). O enquadre é, portanto, sempre 

metacomunicativo e toda mensagem metacomunicativa define um enquadre que, por sua 

vez, define uma situação.  

Com base no conceito de Bateson e em diálogo com o pragmatismo, a 

fenomenologia e a etnometodologia, Erving Goffman desenvolve a noção de 

enquadramento, que define como o conjunto dos fundamentos que ordenam as situações 

sociais e o envolvimento subjetivo dos indivíduos nelas (MENDONÇA; SIMÕES, 2012). 

Para Goffman, a interação social é aquilo que surge unicamente em situações sociais, aqui 

entendidas como situações de co-presença, em que os indivíduos estão na presença física 

uns dos outros. Entretanto, na medida em que o conceito se mostra aplicável a diversas 

situações interativas, sua potencialidade enquanto metodologia de análise tem sido 

explorada por diferentes campos e o conceito de enquadramento tem sido apropriado para 

analisar práticas comunicativas mediadas pela tecnologia. O próprio Goffman delimita o 

termo contato como “toda ocasião em que um indivíduo está ao alcance da resposta de um 

outro”, de modo que esse contato pode ocorrer também por telefone ou por troca de 

correspondência (GOFFMAN, 1999, p. 207), embora sua preocupação seja sobretudo com 

o domínio da interação face a face. 

 Para Goffman as ações humanas decorrem, em grande medida, da situação social 

em que se passam. Ou seja, mais que situadas, são situacionais. Ele aponta para a 

importância de se considerar “a ritualização social, isto é, a estandardização do 

comportamento corporal e vocal através da socialização, o que permite a tal 

comportamento (...) uma função comunicacional” (GOFFMAN, 1999. p. 198). O domínio 

da interação é, assim, ordenado por sistemas convencionados de “regras do jogo”, ou de 

premissas cognitivas partilhadas culturalmente e atualizadas no contexto de cada situação 

interativa. Esses sistemas convencionados, que podem variar quanto ao grau de 

organização, aparecendo como postulados claros ou noções menos articuladas, são os 
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quadros de sentido, ou enquadramentos, socialmente construídos e modificados de forma 

situacional. Ademais, “os quadros primários são entendidos por Goffman como aqueles 

cuja aplicação é mais imediata e direta em uma cultura.” (MENDONÇA; SIMÕES, 2012, 

p. 190). Os enquadramentos, portanto, identificam os princípios que organizam cada 

situação, possibilitando responder à pergunta o que está acontecendo aqui?, de modo que 

seus usuários possam localizar, perceber, identificar e rotular as ocorrências concretas 

(GOFFMAN, 1986). Tanto em Bateson quanto em Goffman, é fundamental compreender 

que o enquadramento não é inventado por cada indivíduo, mas decorre do partilhamento de 

sentidos entre os sujeitos implicados na interação.  

 O outro conceito em que a análise deste artigo se apoia é a ideia de estigma, 

também de Erving Goffman (1988). Uma das traduções para o termo inglês slur, utilizado 

pelo site que forma o objeto deste estudo, é precisamente “estigma”. Para Goffman, o 

estigma pode ser descrito como “a situação do indivíduo que está inabilitado para a 

aceitação social plena” (p. 4). Ele explica que o termo surgiu na Grécia, onde era usado 

para identificar sinais corporais que evidenciariam algo de excepcional sobre o status moral 

de alguém. Nossas pré-concepções sobre uma determinada pessoa, baseadas em uma 

categorização que nos permitiria prever aspectos de sua “identidade social”, são 

transformadas em expectativas normativas. Quando a pessoa apresenta atributos que 

rompem com essas expectativas, ela passa a ser considerada como inferior ou estragada, ou 

seja, é estigmatizada, e passa a ser portadora de descrédito social. Segundo ele, 

“construímos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar 

conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada 

em outras diferenças [...]” (GOFFMAN, 1988, p. 8) 

 É importante destacar que Goffman (1988) não considera que os estigmas sejam 

parâmetros fixos - não há uma relação direta entre um determinado atributo e sua aceitação 

ou depreciação social, essa relação é contextual. Para ele, o estigma é, antes, “um tipo 

especial de relação entre atributo e estereótipo” (p. 7), de modo que um mesmo atributo 

pode ser considerado positivo ou negativo em circunstâncias distintas. Ele categoriza o 

estigma de acordo com duas possibilidades: a de que o atributo indesejado seja de 

conhecimento amplo - ou facilmente identificável, como no caso dos estigmas ligados ao 
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corpo - e, nesse caso, a condição do estigmatizado é caracterizada como “desacreditado”; e 

a possibilidade de que seu atributo não seja conhecido ou perceptível para desconhecidos, o 

que configura o estigmatizado como “desacreditável”. Há, ainda, uma outra possibilidade 

de categorização, segundo a qual os estigmas podem ser abominações do corpo, culpas de 

caráter individual ou estigmas tribais de raça, nação e religião. Interessa, para a análise do 

nosso objeto, as culpas de caráter individual, entre as quais se pode enfatizar os 

comportamentos políticos radicais.  

 Assim, um indivíduo que seja portador de algum traço que se impõe sobre a atenção 

de outras pessoas, “destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus” (p. 7), 

pode ser afastado do convívio social. Goffman (1988) trabalha com a noção de “ser 

humano normal”, que seria a representação através da qual as pessoas que não possuem um 

estigma concebem a si mesmas, e afirma que a mera possibilidade de contato entre normais 

e estigmatizados faz com que ambos - mas, principalmente os estigmatizados - organizem 

suas vidas de forma a evitar a convivência e proximidade. Esse contato, quando ocorre, 

estabelece uma cena significativa para os estudos sociológicos, porque, segundo o autor, 

“esses momentos serão aqueles em que ambos os lados enfrentarão diretamente as causas e 

efeitos do estigma” (p. 15). O estigma pode ser informado a partir de algum símbolo 

particular, que Goffman (1988) chama de “símbolo de estigma”: signos que capturam a 

atenção para uma discrepância na identidade do indivíduo que quebra a expectativa de um 

interlocutor “normal”, não estigmatizado, em relação a ele. Esses símbolos confirmam 

“aquilo que outros signos nos dizem sobre o indivíduo, completando a imagem que temos 

dele de forma redundante e segura” (p. 39), reduzindo a valorização social desse indivíduo. 

 Goffman (1988) aborda, ainda, a noção de “comportamento desviante”, que 

considera teoricamente próxima da ideia do estigma. Para ele 

 
Começando com a noção muito geral de um grupo de indivíduos que 
compartilham alguns valores e aderem a um conjunto de normas sociais 
referentes à conduta e a atributos pessoais, pode-se chamar "destoante" a 
qualquer membro individual que não adere às normas, e denominar "desvio" a 
sua peculiaridade. (GOFFMAN, 1988, p. 118) 
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Entre várias possibilidades de tipos de desvios que ele menciona, há o desvio de 

comportamento atribuído a indivíduos que se rejeitam expressamente o lugar social que 

lhes é imputado. Há, ainda, exemplos que o autor considera como periféricos, como o caso 

dos radicais políticos, que apresentam, politicamente, postura e opinião divergentes da 

comunidade em que estão inseridos. 

 

 

Análise 

 

 Em algumas das publicações catalogadas pelo site “TERF is a Slur”, é possível 

identificar o entendimento, por parte do usuário que manifestou, nas redes sociais online, 

seu descontentamento com as feministas caracterizadas como TERFs, de que qualquer 

ameaça de violência - ou violência de fato - contra essas mulheres é uma expressão legítima 

de defesa, ou reação contra uma opressão. Nos espaços de ativismo online ligados aos mais 

distintos movimentos sociais, circula uma frase, frequentemente atribuída ao ativista 

americano Malcolm X, que diz que a reação do oprimido não pode ser confundida com a 

violência do opressor. Essa ideia, que pode ser entendida tanto pela perspectiva de grupos 

sociais quanto de indivíduos, visa conferir o caráter de justiça a situações em que oprimidos 

se levantam contra a opressão a que são submetidos, como, por exemplo, quando 

manifestantes reagem contra a repressão violenta da polícia ou a tirania do Estado, ou 

quando uma mulher reage com violência física contra um assediador. Nesse sentido, as 

ameaças contidas em diversas das postagens nas redes sociais contra feministas podem ser 

enquadradas enquanto expressões razoáveis de uma reação do oprimido, na medida em que 

esses usuários partem do entendimento de que existem pessoas cisgêneras e pessoas 

transgêneras16, e que as últimas seriam oprimidas pelas primeiras. Além disso, o termo 

serve para dividir feministas radicais entre aquelas que são merecedoras de violência 

(FIGURA 3) daquelas que não são. 

                                                             

16  Segundo o ativismo trans, a pessoa cisgênera é aquela que se identifica com o gênero que lhe foi 
atribuído no nascimento, enquanto que aquelas pessoas que não se identificam com esse gênero são 
consideradas trans. Disponível em: https://goo.gl/pZwdan. Acesso em 27 de outubro de 2017.  
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Figura 3 - Captura de tela de publicação no Tumblr.  

 

Fonte: “TERF Is a Slur”. Disponível em: https://goo.gl/YTsSsS. Acesso em 27 de outubro de 2017. 
 

 Por outro lado, a caracterização dessas publicações feita pelo site “TERF is a Slur” 

parece propor um outro quadro de sentido: o uso do acrônimo TERF atua na distinção de 

feministas radicais boas das feministas radicais más e, assim, seria uma expressão de anti-

feminismo. Legitimada por setores políticos progressistas, a distinção tornaria aceitável a 

violência contra mulheres que fazem parte de determinadas correntes teóricas do 

movimento feminista. Isso fica perceptível na classificação das publicações em seções 

específicas que denunciam formas de violência masculina contra as mulheres. Além disso, 

como o título do site indica, o termo TERF seria um estigma, uma forma de tipificar as 

feministas radicais que teorizam a condição social da mulher sob outra perspectiva na 

condição de desacreditáveis. Nesse caso, o estigma serviria para impedir que as ideias 

dessas feministas sejam ouvidas, na medida em que são tidas como indignas de atenção. 

Em alguns dos exemplos coletados pelo site “TERF is Slur”, percebe-se o entendimento de 

que determinados signos, como imagens que simbolizam o sistema reprodutor feminino ou 

que fazem qualquer referência à anatomia feminina (FIGURA 4), seriam suficientes para 

identificar uma feminista má, ou TERF. Esses signos, portanto, são convencionados para 

um determinado grupo enquanto um “símbolo do estigma”.  
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Figura 4 - Captura de tela do Twitter. 

 

Fonte: “TERF Is a Slur”. Disponível em: https://goo.gl/HPCsHh. Acesso em  27 de outubro de 2017. 
 

 As feministas, especialmente as radicais, têm observado a existência de uma 

pressão, nos meios ativistas, para que o feminismo dê conta de todas as injustiças do 

mundo, mesmo aquelas que vitimam homens. Isso pode ser demonstrado no argumento, 

comum em debates online, de que pessoas do sexo masculino são a maioria das vítimas de 

mortes violentas no mundo, ou que o machismo também limita os homens - nesse sentido, 

o movimento das mulheres deveria se ocupar de libertar os homens de seu próprio poder. 

Em espaços de debates online, é comum que as feministas sejam divididas entre 

“feministas” e “feminazis”, ou mesmo “feministas” e “feministas radicais” (FIGURA 5), 

como é ilustrado pela charge do cartunista Latuff publicada em 2014 nas redes sociais 
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online, após denúncias de comportamento misógino de um professor universitário estimado 

pelos setores políticos ligados à esquerda. 

 

FIGURA 5 - Charge de Carlos Latuff. 

Fonte: https://goo.gl/FQKyF1. Acesso em 27 de outubro de 2017.  
 

 A partir da ideia de Goffman (1988) de que o estigma surge onde há a quebra da 

expectativa de que os membros de um determinado grupo, ou categoria social, cumpram 

alguma norma, pode-se compreender a expectativa de que as mulheres politicamente 

engajadas priorizem injustiças que recaem sobre homens, ou avaliações masculinas sobre o 

que deveria ser relevante para o feminismo, como algo que, quando rompido, justificaria o 

estigma. O enquadramento do acrônimo TERF como um estigma que estabelece a 

desvalorização social de indivíduos ligados a um grupo político ressoa, ainda, a familiar 

retórica misógina que diz que mulheres que rompem com as expectativas normativas de 

feminilidade e subserviência são responsáveis por toda sorte de violência de determinação 

sexual que as atingir. 

 Identifica-se, assim, dois quadros de sentido possíveis que, em constante 

tensionamento, permitem compreender a prática de qualificar mulheres feministas enquanto 

TERFs e merecedoras de violência de duas formas distintas: como uma “reação do 
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oprimido”, ou seja, como algo que seria moralmente justificável, ou como violência 

misógina e anti-feminista. Antes de finalizar a reflexão deste texto, se faz necessário 

explicitar alguns dos quadros teóricos que fundamentam as políticas feministas radicais. 

 

Tensionamentos nos estudos de gênero 

 

Grande parte das feministas radicais e das feministas materialistas são críticas do 

conceito de gênero, persistentemente adotado nos estudos acadêmicos, para tratar de uma 

opressão que, para essas teorias, tem base sexual. A teórica Sheila Jeffreys (2014) -  

frequentemente qualificada como TERF - explica que o uso do termo para tratar de 

questões envolvendo a identidade sexual tem origem problemática, tendo sido empregado 

inicialmente por sexólogos das décadas de 50 e 60 envolvidos na “normalização” de 

crianças intersexo, para designar características comportamentais consideradas apropriadas 

para cada sexo. Segundo Saffioti (2004), o conceito surgiu pela primeira vez em um texto 

feminista em 1975, em um artigo de Gayle Rubin, que aborda o sistema de sexo/gênero 

como uma “gramática, segundo a qual a sexualidade biológica é transformada pela 

atividade humana” (SAFFIOTI, 2004, p. 108). A partir daí, o conceito passou a ser usado 

para distinguir, na experiência humana ligada ao sexo, aquilo que é socialmente construído 

daquilo que diz respeito à realidade biológica. No Brasil, o termo foi disseminado nos 

estudos sobre a condição da mulher a partir da década de 1990 (SAFFIOTI, 2004). Desde 

então, o conceito fundamenta grande parte do debate feminista, tanto no âmbito acadêmico, 

como em sua dimensão ativista.  

Para Denise Thompson (2001), o conceito se sustenta sobre a dualidade entre corpo 

e mente, matéria e espírito, que divide os sujeitos entre natureza e sociedade, enquanto 

mantém intocada a metade que estaria no âmbito da natureza. Saffioti (2004) faz a mesma 

observação, embora ela própria sustente que o conceito pode - e deve - ser usado, desde que 

especificamente qualificado, quando seu uso se referir à condição social da mulher, pela 

noção de “patriarcado”. Para ela, trata-se “de eliminar sua utilização exclusiva. Gênero é 

um conceito por demais palatável, porque é excessivamente geral, a-histórico, apolítico e 

pretensamente neutro” (SAFFIOTI, 2004, p. 138). Ambas as autoras reconhecem que um 
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dos principais motivos para a opção pelo termo estaria na recusa da ideia de um 

essencialismo biológico, questão fundamental para as feministas, especialmente no 

contexto histórico dos desenvolvimentos teóricos feministas nas décadas de 1960 e 1970, 

quando o subjugo da mulher pelo homem era frequentemente justificado em termos de uma 

verdade biológica imutável. Saffioti (2004), entretanto, observa que a interpretação do 

conceito frequentemente cai em um essencialismo social, que falha em reconhecer o ser 

humano enquanto uma unidade indivisível que também é constituída por um corpo 

material. Também para Thompson, o conceito falha em sua finalidade, porque permite a 

possibilidade de que uma realidade “biológica” tenha influência determinante sobre o 

social.  

 Mirla Cisne (2014), feminista e acadêmica brasileira, em um artigo intitulado 

“Relações sociais de sexo, ‘raça’/etnia e classe: uma análise feminista-materialista”, 

fornece ampla argumentação em defesa do uso do conceito de “relações sociais de sexo”, 

no lugar do conceito de gênero. Ela afirma que essa noção é defendida por feministas 

francófonas, como Jules Falquet, e esclarece uma questão importante relacionada à 

tradução do conceito: na língua portuguesa, o termo “relação” diz tanto de relações 

interindividuais, quanto de relações mais amplas, macroestruturais; no francês, entretanto, 

existem palavras distintas para cada situação, sendo relations a palavra que se refere ao 

primeiro caso e rapports sociaux o termo apropriado para o segundo. Assim, embora o 

conceito seja traduzido como “relações sociais de sexo”, é importante atentar que, no 

original, o correto é rapports sociaux de sexe, ou seja, o que ele elabora são as relações 

estruturantes da sociedade. De acordo com Cisne (2014), a utilização do conceito de gênero 

“é destituída da noção de hierarquia entre os sexos e da de outras desigualdades 

estruturantes, como as de classe” (p. 137) e que, justamente por ser mais neutro e 

politicamente inofensivo, o conceito conseguiu maior aceitação nos estudos feministas 

acadêmicos, que deixaram de ser denominados “estudos feministas” e passaram a ser 

chamados de “estudos de gênero”. Sobre isso, Hanisch (2014) comenta que as progressivas 

transformações na linguagem utilizada pelo movimento feminista desde sua segunda onda 

culminaram na substituição quase completa da categoria “mulher” pela categoria “gênero”. 
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Muitas teóricas feministas, como Millet (1970), adotam a noção de classe sexual 

para designar as mulheres enquanto um grupo oprimido. Jeffreys (2014), por sua vez, 

advoga pelo uso da noção de casta sexual, por entender que o conceito manifesta que a 

condição de sujeição da mulher é inescapável individualmente e que a emancipação 

depende da libertação de todas as mulheres da dominação masculina. O conceito de 

identidade de gênero é também questionado, na medida em que o “gênero” passa a ser 

compreendido como algo interno ao indivíduo, como uma essência. Pensar o “gênero” em 

termos de identidade é falhar em questionar a artificialidade da dualidade entre feminino e 

masculino, que mantém o feminino atado à construção social da feminilidade e o masculino 

à masculinidade - categorias que têm a misoginia como fundamento. A dualidade entre cis 

e trans17 também é refutada nessa perspectiva, uma vez que não faria sentido pressupor que 

uma pessoa possa se identificar com aquilo que lhe é imposto e, ao mesmo tempo, propor 

transformações sociais que visem a libertação de tal imposição. Nenhuma mulher feminista 

que, sendo feminista, busque a transformação das relações sociais que objetivamente 

submetem as mulheres aos homens pode ser considerada cisgênero, na medida em que é 

justamente a não identificação com aquilo que é socialmente imposto às pessoas do sexo 

feminino que motiva a ação política.  

 O feminismo radical é uma linha política com imensa diversidade de opiniões e a 

relação teórica dessa linha com o feminismo socialista também tem sido de bastante 

proximidade, com um movimento incorporando teses do outro em suas análises. Entretanto, 

é possível identificar alguns fundamentos básicos que distinguem a posição de uma 

determinada feminista como “radical”. Para o feminismo radical, não é a atribuição de um 

“gênero” a um determinado indivíduo o que constitui a opressão que o movimento se 

propõe a combater. Tampouco essa opressão atinge de forma equivalente pessoas do sexo 

feminino e pessoas do sexo masculino - ou a própria existência histórica do movimento não 

teria sentido. Para essa linha política, as diferenças entre os “gêneros” não são neutras, mas 

organizadas sobre uma hierarquia de poder que mantém as mulheres em uma posição de 

                                                             

17  “Uma crítica feminista do conceito de cisgênero”. Disponível em: https://goo.gl/E6RHmA. Acesso 
em 27 de outubro de 2017. 
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subordinação em relação aos homens. Ao rejeitar a dualidade entre sexo e gênero, entre 

natureza e cultura, e afirmar que o que se entende como gênero está ligado ao sexo 

biológico no contexto específico das relações de poder masculino, o que essas feministas 

fazem não é essencializar a condição de mulher, mas identificar sua origem, ou “nomear o 

problema”. Se na quase absoluta maioria das vezes - e se não podemos fazer tal 

generalização para todas as culturas do mundo, podemos certamente identificar este padrão 

na cultura ocidental - o gênero feminino é atribuído a bebês do sexo feminino e o gênero 

masculino é atribuído a bebês do sexo masculino, essa atribuição não é aleatória, mas 

estruturada com base na materialidade do corpo.  

 Separar, portanto, as feministas radicais entre aquelas que seriam aliadas do 

movimento trans e aquelas que não o são não encontra respaldo nas bases teóricas do 

movimento. Se o movimento das pessoas trans depende da categoria de gênero e de uma 

autonomia de tal categoria em relação ao sexo biológico, o movimento não dialoga com os 

fundamentos teóricos do feminismo radical. Justamente por pensar as mulheres como 

constituindo, politicamente, uma classe, ou seja, por teorizar a condição da mulher partindo 

daquilo que atinge a todas as mulheres mesmo em toda sua diversidade de identidade, não 

seria coerente que algumas feministas radicais tomassem a identificação de cada indivíduo 

como base para sua análise. 

 

Considerações finais  

 

 Por compreenderem que a linha teórica que pensa as relações entre homens e 

mulheres a partir da ideia de “gênero” não ataca a raiz do problema - a misoginia que se 

desenrola, inclusive, na violência homofóbica e contra as pessoas trans - feministas radicais 

ou críticas da noção de “identidade de gênero” são frequentemente rotuladas de 

conservadoras e associadas, no meio ativista, até mesmo a fundamentalistas religiosos. 

Acusadas de disseminar um “discurso de ódio”, são frequentemente ameaçadas, 

censuradas18, repreendidas19. Essas feministas acreditam que o enfoque no âmbito das 

                                                             

18  “What is a woman?”. Disponível em: https://goo.gl/Fkb6jU. Acesso em 09 jul. 2017. 
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identidades ignora as razões últimas da dominação e falha em endereçar as formas de 

violência dirigidas contra os corpos femininos20, apagados em razão do corpo masculino ser 

tomado como a referência do corpo humano21. Enquanto pesquisadores da Comunicação, 

podemos nos perguntar sobre as consequências de passar a nomear violência de gênero, no 

lugar de violência masculina, as formas de violência que são, histórica e estatisticamente, 

perpetradas por pessoas do sexo masculino contra pessoas do sexo feminino.  

O objetivo deste artigo é propor uma reflexão sobre a imensa complexidade das 

questões implicadas naquilo que se convencionou chamar de “relações de gênero” e 

evidenciar os tensionamentos do uso da categoria do “gênero”, que implica o risco de se 

apagar as relações que determinam, no contexto específico de uma sociedade organizada a 

partir da supremacia do sexo masculino, a sujeição social da mulher. Embora o uso do 

“gênero” como categoria analítica seja predominante nos estudos feministas atuais, não é a 

única maneira possível de conceituar as diferenças entre os sexos e nem sempre será a 

melhor. É fundamental que possamos debater sobre o que significa, para o feminismo, que 

seja negado às mulheres teorizar sobre sua própria condição e se definir segundo seus 

próprios termos.  
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