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APRESENTAÇÃO 

 

 Esta edição do Boletim é uma bandeira com as cores da mais pura 

esperança de construção de um mundo que possa reconhecer a pluralidade da vida 

humana. “Artes e transexualidades” é um nome proposital, no plural, como reflexo 

das identidades sexuais de pessoas que, não conformadas com as leituras sobre 

a natureza, resolveram transgredir pelas artes.  O gênero livre da poesia, fotografia, 

arte digital, pintura, performance e música –artes presentes nesta edição de 

Kultrun– formam uma parte expressiva dos nossos corpos que se libertam das 

imposições binárias da cisnormatividade. O Boletim é o acalanto. É uma singela 

voz que, dentro da estrutura textual-imagética, podemos utilizar para etnografar o 

nosso corpo, pois ser trans é sempre ser artista.  

 Neste momento importante para as artes e humanidades e, para enfatizar, 

as transexualidades, que as vozes que nos consomem na quarentena possam ser 

jogadas para o mundo digital, transformando linguagens computacionais em 

partículas vitais de denúncia, de dor e de esperança, mas também da grande e 

linda possibilidade que é ser trans, em suas diversas facetas.    

Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da 
complacência que me amedronta. Porque não tenho escolha. Porque 
devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma 
também. Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o 
mundo real não me dá. No escrever coloco ordem no mundo, coloco 
nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não 
aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que os 
outros apagam quando falo, para reescrever as histórias mal 
contadas sobre mim, sobre você. Para me tornar mais íntima comigo 
mesma e consigo. Para me descobrir, preservar-me, construir-me, 
alcançar autonomia. Para desfazer os mitos de que sou uma 
profetisa louca ou uma pobre alma sofredora. Para me convencer de 
que tenho valor e que o que tenho para dizer não é um monte de 
merda. Para mostrar que eu posso e que eu escreverei, sem me 
importar com as advertências contrárias. Escreverei sobre o não dito, 
sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. 
Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho um 
medo maior de não escrever.  (ANZALDÚA, 2000, p. 232)1 

                                                           
1 ANZALDÚA, Glória. Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. 

Florianópolis: Revista de Estudos Feministas, v. 8, n. 1. 
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Esta edição de KULTRUN também é um manifesto pela morte e existência 

de muitos e muitas de nós. É por Demétrio, homem trans negro brasileiro suicidado 

por uma sociedade transfóbica, racista e classista. É por Alexa, mulher trans negra 

porto-riquenha morta a tiros. É em nome de Lorena Borjas, ativista mexicana morta 

nos Estados Unidos pela cruel desigualdade visibilizada pela COVID-19. É por 

várias/os outras/os, que vivas/os ou mortas/os, são esquecidas/os por um Estado 

negligente no âmbito da pluralidade humana. 

           A transexualidade, neste presente compilado artístico, é o sujeito 

representativo que fala, escreve e captura desde e sobre ele mesmo. É a notória 

realidade, que num futuro será presente nas realidades sociais que na reflexão 

sobre o poder da fala, sensivelmente damos visibilidades àqueles e àquelas que 

foram silenciados. Esta edição de Kultrun é um convite, desde a arte, para 

desestruturar os medos que nos abarcam e a angústia que nos acomete. Como 

disse a artista trans brasileira Rosa Luz: “E se a arte fosse travesti?”. 
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