
                                                        

                                                         

                                                                                                                                                                                                                

                                           
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 

DOUTORADO EM SOCIOLOGIA 

 

 

 

BENTO MANOEL DE JESÚS  
        

 

     
 

 

  

TRANSEXUALIDADES: EXPERIÊNCIAS POSSÍVEIS DE 

CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA EM RELAÇÃO AO GÊNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2017





 

BENTO MANOEL DE JESÚS 

 

 

  

 

 

TRANSEXUALIDADES: EXPERIÊNCIAS POSSÍVEIS DE 

CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA EM RELAÇÃO AO GÊNERO 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia da Universidade Federal de Goiás, como 

requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em 

Sociologia. 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Eliane Gonçalves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2017 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Às transexualidades e demais identidades Transgêneras! 



 

AGRADECIMENTOS 

            A realização de uma pesquisa se constitui necessariamente numa oportunidade de 

aprendizagem e desenvolvimento de novas ideias. E toda aprendizagem é um processo que, 

direta ou indiretamente, envolve um grande número de pessoas. Sendo assim, utilizo este 

espaço para expressar a minha gratidão a algumas das pessoas que, independentemente do que 

me transmitiram e da maneira como o fizeram, me ajudaram na construção da presente 

pesquisa.   

            Então, os meus sinceros agradecimentos à minha orientadora, a professora Eliane 

Gonçalves, sobretudo por respeitar as singularidades de suas/seus orientandas/os. São muito 

importantes para mim os seus pontos de vista (expressos não apenas nas orientações 

propriamente ditas, mas também em suas aulas, nos grupos de estudos, em suas falas sobre 

temas corriqueiros, na maneira como concebe o conhecimento científico e as questões 

sociais), principalmente pela sua condição de mulher pesquisadora feminista. É uma 

referência que continua. Muito obrigado pela confiança!  

            De maneira especial, agradeço à professora Marcela Amaral e ao professor Camilo 

Braz pelas arguições e sugestões no exame de qualificação, assim como pela participação na 

banca de defesa. Por falar em banca de defesa, estendo a minha gratidão aos demais 

integrantes, a professora Lenise Santana e os professores Rezende Bruno e Luiz Mello. Muito 

obrigado a todas/os por terem aceitado o convite, pelo empenho na conciliação de datas e, 

particularmente, pela contribuição com o saber produzido nesta pesquisa. 

            O meu muito obrigado à professora Telma Durães pela solicitude com que atendeu o 

meu pedido para fazer o estágio de docência em sua disciplina. Aquela foi uma oportunidade 

de aprendizagem da qual trago boas lembranças. Mais uma vez agradeço ao professor Luiz 

Mello, agora pelos livros emprestados e também por ter me acolhido no Ser-Tão, onde 

considero que teve início a minha trajetória de conhecimentos acadêmicos sobre as 

transexualidades.  

            Agradeço às/aos professoras/res Lucinéia Scremin, Francisco Rabêlo, Dijaci de 

Oliveira, Ricardo Barbosa, Dalva Borges, Telma Durães, Eliane Gonçalves e Kátia Menezes 

de Sousa, pelos conhecimentos que me passaram através das disciplinas cursadas. O meu 

reconhecimento também ao trabalho da coordenação do PPGS-UFG, exercido no decorrer do 

curso pelos professores Flávio Sofiati, Cleito Pereira, Jordão Horta Nunes e, por último, pelas 

professoras Eliane Gonçalves e Tania Tosta. Sou grato a Marcelo Rizzo e Letícia Angélica 

pela presteza na execução das atividades da secretaria do PPGS-UFG.  



 

            Às/aos colegas Márcia Andréa, Adriano Passos, Maíra Ferreira, Dayvid Morais, Érika 

Nunes, Lídia Freitas, Elismênnia Oliveira, Gabriela Peixoto, Juliana Beatriz, Lucas Lima de 

Podestà, Marcia Sardinha e demais colegas de orientação e/ou do grupo de estudos em 

Gênero, a minha gratidão pelos conhecimentos compartilhados. De igual modo, registro o 

meu reconhecimento e o meu carinho ao grupo de estudos TransUFG. 

             Novamente agradeço ao professor Camilo Braz, desta vez por ter me colocado em 

contato com algumas pessoas transexuais, o que foi fundamental para o andamento do 

trabalho de pesquisa. 

A propósito, a minha gratidão especial às/aos colaboradoras/res desta pesquisa, 

mulheres e homens transexuais que gentilmente me concederam as entrevistas, o que veio a 

viabilizar a realização deste estudo. Muito obrigado a todas/os pela disponibilidade e 

confiança! 

            Agradeço também aos meus familiares e amigos, principalmente pela compreensão 

diante das minhas ausências e isolamento durante o período de produção deste trabalho. 

            Por fim, aproveito este espaço para dizer do meu contentamento pela oportunidade de 

fazer um curso de pós-graduação numa universidade pública, e agradecer à/ao contribuinte 

brasileira/o que através do programa Bolsa Mestrado/Doutorado UFG, me concedeu auxílio 

financeiro durante três anos.  

            Muito Obrigado! 

  

 

 

             

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo que objetivou problematizar sobre identidade de 

gênero em experiências de transexualidade, considerando essas experiências como 

possibilidades de identificações de gênero. Tendo como norte a concepção de que as 

identidades são construídas, e que a construção identitária é parte intrínseca do processo de 

subjetivação, a pesquisa focalizou alguns pontos específicos, como as discussões sobre 

identidade, corpo e gênero, bem como os recursos materiais e sociais envolvidos no Processo 

Transexualizador, no que esses temas nos permitem pensar sobre as possibilidades e as 

limitações do processo de construção das identidades de gênero em experiências de 

transexualidade. De acordo com a pesquisa, a emergência das transexualidades está vinculada 

ao modo de vida nas cidades, um contexto de desenvolvimento tecnológico e favorável à 

convivência entre diferentes identidades, mas que ao mesmo tempo produz as mais diversas 

condições de desigualdade, estigmatização e exclusão social. Nesta situação paradoxal, as 

transexualidades são concebidas desde um prisma de naturalidade do gênero, até uma 

perspectiva que considera gênero como uma construção histórica e cultural. Dessa maneira, 

diferentes vertentes de saber-poder incidem sobre as transexualidades, tanto as que 

consideram tais experiências como patologia, como é o caso do saber médico, quanto as que 

as concebem como formas possíveis de identificações de gênero, a exemplo da teoria da 

performatividade de Judith Butler. Quanto ao Processo Transexualizador, trata-se de um 

recurso ofertado pelo serviço de saúde pública do Brasil, que tem como base os princípios de 

universalidade, integralidade e equidade no atendimento. Contudo, a efetivação desse recurso 

ainda é guiada pela noção de um diagnóstico de transexualidade, a Disforia de Gênero. Em 

síntese, este estudo buscou refletir sobre as experiências de transexualidade, falar sobre 

gênero, discutir essas questões em relação a alguns campos de saber-poder, procurando 

argumentar que, ao invés de algo exótico, desviante ou patológico, as transexualidades, tanto 

quanto as experiências cissexuais, são possibilidades de constituição subjetiva em relação ao 

gênero, ou seja, são formas de identidade de gênero.  

Palavras-chave: Transexualidades. Gênero. Identidade de gênero. Performatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This is a qualitative research that aimed to problematize about gender identity in 

transsexuality experiences, considering these experiences as possibilities of gender 

identifications. Based on the conception that identities are constructed, and that the 

construction of identity is an intrinsic part of the process of subjectivation, the research 

focused on some specific points, such as the discussions about identity, body and gender, as 

well as the material and social resources involved in the Processo Transexualizador (Sexual 

Reassignment Process), in which these themes allow us to think about the possibilities and the 

limitations of the process of construction of the gender identities in transsexuality 

experiences. According to the research, the emergence of transsexualities is linked to the way 

of life in cities, a context of technological development and favorable to the coexistence 

between different identities, but at the same time produces the most diverse conditions of 

inequality, stigmatization and social exclusion. In this paradoxical situation, transsexualities 

are conceived from a prism of naturalness of the gender, to a perspective that considers 

gender as a historical and cultural construction. In this way, different strands of know-power 

affect transsexualities, both those that consider such experiences as pathology, as is the case 

of medical knowledge, and those that conceive them as possible forms of gender 

identifications, such as the theory of performativity by Judith Butler. As for the Processo 

Transexualizador, it is a resource offered by the Brazilian public health service, which is 

based on the principles of universality, integrality and equity in care. However, the 

implementation of this resource is still guided by the notion of a diagnosis of transsexuality, 

Gender Dysphoria. In summary, this study sought to reflect on the experiences of 

transsexuality, to talk about gender, to discuss these issues in relation to some fields of know-

power, trying to argue that, rather than something exotic, deviant or pathological, 

transsexualities, as well as cissexual experiences, are possibilities of subjective constitution in 

relation to gender, that is, they are forms of gender identity. 

Keywords: Transsexualities. Gender. Gender identity. Performativity. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

Esta es una investigación cualitativa que objetivó problematizar sobre identidad de género en 

experiencias de transexualidad, considerando esas experiencias como posibilidades de 

identificaciones de género. Con base en la concepción de que las identidades son construidas, 

y que la construcción de la identidad es parte intrínseca del proceso de subjetivación, la 

investigación enfocó algunos puntos específicos, como las discusiones sobre identidad, 

cuerpo y género, así como los recursos materiales y sociales involucrados en el Processo 

Transexualizador (Proceso de Reasignación Sexual), en lo que esos temas nos permiten 

pensar sobre las posibilidades y las limitaciones del proceso de construcción de las 

identidades de género en experiencias de transexualidad. De acuerdo con la investigación, la 

emergencia de las transexualidades está vinculada al modo de vida en las ciudades, un 

contexto de desarrollo tecnológico y favorable a la convivencia entre diferentes identidades, 

pero que al mismo tiempo produce las más diversas condiciones de desigualdad, 

estigmatización y exclusión social. En esta situación paradójica, las transexuales son 

concebidas desde un prisma de naturalidad del género, hasta una perspectiva que considera 

género como una construcción histórica y cultural. De esta manera, diferentes vertientes de 

saber-poder inciden sobre las transexualidades, tanto las que consideran tales experiencias 

como patología, como es el caso del saber médico, como las que las conciben como formas 

posibles de identificaciones de género, a ejemplo de la teoría de la performatividad de Judith 

Butler. En cuanto al Processo Transexualizador, se trata de un recurso ofrecido por el servicio 

de salud pública de Brasil, que tiene como base los principios de universalidad, integralidad y 

equidad en la atención. Sin embargo, la efectividad de este recurso sigue guiada por la noción 

de un diagnóstico de transexualidad, la Disforia de Género. En síntesis, este estudio buscó 

reflexionar sobre las experiencias de transexualidad, hablar sobre género, discutir esas 

cuestiones en relación a algunos campos de saber-poder, procurando argumentar que, en lugar 

de algo exótico, desviado o patológico, las transexualidades, tanto como las experiencias 

cisexuales, son posibilidades de constitución subjetiva en relación al género, o sea, son formas 

de identidad de género. 

Palabras clave: Transexualidades. Género. Identidad de género. Performatividad. 
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1  INTRODUÇÃO 

De que valeria a obstinação do saber se 

ele assegurasse apenas a aquisição dos 

conhecimentos e não, de certa maneira, e 
tanto quanto possível, o descaminho 
daquele que conhece?  

Michel Foucault 

1.1  Considerações iniciais                                                                                  

A genialidade de Virginia Woolf ao conceber Orlando1 deu vida a uma narrativa 

repleta de episódios excepcionais, muitos dos quais ironizam algumas situações que envolvem 

as identidades de gênero que comumente atribuímos aos protagonistas das biografias reais. 

Um dos episódios de maior expectativa e excentricidade refere-se à transição da personagem 

homônima de um sexo (gênero?) para outro, pois essa transformação ocorreu de maneira um 

tanto inusitada, na ocasião de um inexplicável estado de letargia que a acometeu por um 

período de sete dias. Em resumo, Orlando adormeceu como homem e depois de uma semana 

despertou como mulher. O fato, é que apesar de nunca ter manifestado qualquer iniciativa ou 

desejo por tal transição,  

Orlando transformara-se em mulher – não há o que negar. Mas, em tudo o 

mais, continuava precisamente o que tinha sido. A mudança de sexo, embora 
alterando o seu futuro, nada alterava da sua identidade. [...] A mudança 

parecia ter-se produzido sem sofrimento, e completa, e de tal modo que o 

próprio Orlando parecia não a estranhar. [...] Orlando foi homem até os trinta 
anos; nessa ocasião, tornou-se mulher, e assim ficou daí por diante 

(WOOLF, 1978, p. 77). 

Orlando é uma obra de ficção e não trata propriamente de transexualidade, mas traz 

elementos que remetem à noção hodierna do tema, e embora nada a impeça de ser submetida 

a uma análise científica, a referida obra não é objeto do presente estudo. A citação foi 

simplesmente no intuito de demarcar um contraponto em relação às experiências concretas de 

transexualidade, das quais foram extraídos os fragmentos que constituem os dados de análise 

desta pesquisa. Ao contrário do modo extraordinário com que Orlando assumiu uma nova 

                                                             
 

 
1 Orlando é uma das obras da romancista inglesa Virginia Woolf. O livro é uma biografia de Orlando, uma 

personagem da nobreza britânica que após ter vivido muitos anos como homem, tornou-se mulher.  Mesmo que 

apresente alguma analogia, não se pode dizer que a experiência de Orlando seja um caso de transexualidade 

conforme os entendimentos que se tem hoje sobre o assunto. Nesse sentido, pesam o caráter ficcional e o 

contexto em que a obra foi produzida, a década de 1920, época em que não existia sequer o termo 

transexualidade.  
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identidade de gênero, para as mulheres e os homens das experiências reais de transexualidade, 

a transição de gênero2 é um processo complexo que exige grandes investimentos e que, não 

raramente, é marcado por anos de resignação.   

É nessa direção que versa esta pesquisa, que tem como objetivo geral problematizar 

sobre identidade de gênero em experiências de transexualidade, considerando tais 

experiências como possibilidades de identificação dos sujeitos aos gêneros. Em termos de 

especificidade, este objetivo se desmembra conforme a seguinte descrição: a) problematizar a 

noção de identidade, tendo o processo de subjetivação como parte das relações de saber-

poder; b) analisar alguns discursos que envolvem o tema das identidades de gênero em 

experiências de transexualidade; c) identificar e analisar os significados que os sujeitos 

atribuem às transformações corporais em suas experiências de transexualidade; d) refletir 

sobre as possibilidades e as limitações dos recursos materiais e sociais na construção das 

identidades de gênero em experiências de transexualidade.   

As transexualidades constituem-se como profícuos objetos de estudos para as ciências 

sociais, especialmente por suscitar reflexões sobre questões e temas de grande interesse dessas 

ciências na atualidade. No que tange às possibilidades de pesquisa a partir de um referencial 

sociológico, as transexualidades oferecem um amplo leque de recortes. São de interesse da 

sociologia, por exemplo, as interações das pessoas transexuais, as construções identitárias, 

com suas interpelações, agenciamentos e subversões, os conflitos de interesses, as tensões de 

cunho ideológico, as conformidades e os embates discursivos, as atuações dos movimentos 

sociais e as contingências da arena política. Enfim, tudo o que envolve as transexualidades 

dentro de uma dimensão social pode se constituir numa possibilidade de pesquisa sociológica.  

Conforme explicitam os objetivos acima mencionados, esta pesquisa se envereda pelo 

campo das identidades, tendo como norte a concepção de que as mesmas são construídas, e 

que a construção identitária é parte intrínseca do processo de subjetivação. Para o pensador 

francês Michel Foucault (1984; 1985), o processo de subjetivação diz respeito à construção de 

si, aos modos como o indivíduo se situa no mundo em termos de posições de sujeito 

assumidas, em face das identidades, dos sentidos e dos significados que configuram a sua 

existência, desde sempre imersa em relações de poder e saber.  

Essa acepção engloba, portanto, três elementos correlacionados (o poder, o saber e a 

subjetividade), sendo que tal correlação corresponde ao que Foucault chamou de experiência 

                                                             
2 A transição de gênero refere-se ao processo de adoção pelo sujeito de uma estilística de gênero, composta por 

performances e aparências consideradas específicas do gênero “oposto” em relação ao que lhe havia sido 

designado em função de seu sexo. Transição é um termo utilizado pelas próprias pessoas transexuais, podendo 

incluir ou não transformações corporais por meio de procedimentos cirúrgicos e/ou hormonioterapia.  
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quando se propôs a escrever uma história da sexualidade. De acordo com as suas próprias 

palavras, o seu projeto era “o de uma história da sexualidade enquanto experiência, se 

entendemos por experiência a correlação, em uma cultura, entre campos de saber, tipos de 

normatividade e formas de subjetividade” (FOUCAULT, 1984, p. 10). A experiência é, nesse 

sentido, experiência histórica pela qual o indivíduo se reconhece e se constitui enquanto 

sujeito singular no interior de uma cultura. É nessa perspectiva que o termo experiência será 

reportado no presente trabalho.  

Já em relação ao gênero, por ora e sem desconsiderar a pluralidade de entendimentos  

sobre esse tema, pode-se conceituá-lo enquanto um construto social que rege as relações 

humanas em vista das diferenças sexuais e das noções de feminino e masculino, na tentativa 

de se estabelecer modos de ser diferenciados para as pessoas, categorizando-as como mulher 

ou homem. Nesse campo de definições, o que é considerado como próprio ou como coisa de 

mulher ou de homem, é algo abrangente que envolve desde os sentimentos, os pensamentos e 

as habilidades, até os comportamentos (maneiras de falar, de andar, de agir e reagir, gestos, 

posturas), os estilos de vestuário e os papéis sociais.  

Quanto ao conceito de identidade de gênero, o mesmo será utilizado em dois sentidos, 

tanto na linha argumentativa defendida pela filósofa estadunidense Judith Butler, quanto nos 

rumos do que é proposto pelos Princípios de Yogyakarta.3 Para Judith Butler (2003), a 

identidade de gênero deve ser vista como uma estilização, que é reiterada pelo sujeito em 

termos de performances e aparências corporais específicas que, dentro de um contexto 

cultural, são consideradas como femininas ou masculinas. Já para os Princípios de 

Yogyakarta, a identidade de gênero refere-se, sobretudo,     

[...] à experiência interna, individual e profundamente sentida de cada pessoa 

em relação ao gênero, que pode corresponder ou não ao sexo atribuído no 

nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo (que pode envolver, por livre 

escolha, modificação da aparência ou função corporal por meio de 
procedimentos médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, 

incluindo as vestimentas, o modo de falar e maneirismos (CORRÊA; 

MUNTARBHORN, 2007, p. 8).4 

                                                             
3 De acordo com informações trazidas por Manoel Rufino David de Oliveira (2017), os Princípios de Yogyakarta  

referem-se a um documento internacional que trata das normas de direitos humanos e de sua aplicação a questões 

de orientação sexual e identidade de gênero. Este documento reuniu as conclusões de um seminário internacional 

realizado entre os dias 6 e 9 de novembro de 2006 na Universidade Gadjah Mada, em Yogyakarta, na Indonésia, 

e foi elaborado por 29 eminentes especialistas de 25 países, com experiências diversas e conhecimento relevante 

das questões da legislação de direitos humanos. 
4 Tradução do autor. Em inglês no original. “[...] to refer to each person’s deeply felt internal and individual 

experience of gender, which may or may not correspond with the sex assigned at birth, including the personal 

sense of the body (which may involve, if freely chosen, modification of bodily appearance or function by 

medical, surgical or other means) and other expressions of gender, including dress, speech and mannerisms”. 
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Ao compartilhar deste entendimento, considero que a maioria das pessoas (pelo menos 

hipoteticamente) concebe a existência de um senso de identidade de gênero. Contudo, não 

defendo que esse senso seja naturalmente determinado, mas que faz parte da subjetividade, 

algo instituído no processo mesmo de constituição do sujeito. E, se diz respeito à 

subjetividade, pode sofrer transformações. No entanto, trata-se de algo muito vago, pois, 

afinal, o que é sentir-se homem ou mulher? Como podemos afirmar que são sentimentos 

diferentes? Porém, o que importa para as reflexões aqui pretendidas, não é encontrar respostas 

para questões dessa natureza, mas o fato de que muitas pessoas se reconhecem e se 

comportam de acordo com uma identidade de gênero.  

É com base nesses entendimentos que procuro elaborar um problema de pesquisa, 

considerando a identidade de gênero a partir de uma situação de ambivalência: por um lado, o 

senso de pertencimento visto como o elemento central da identidade; por outro lado, em 

virtude de seu caráter contingencial, fluido e fragmentado, a identidade perpassada pela 

efemeridade e compreendida enquanto um devir. Nessa direção, o que elegi como problema a 

ser discutido neste estudo consiste num paradoxo da identidade de gênero, algo que é 

construído e que exige investimentos neste sentido, ao mesmo tempo em que é referido pelas 

pessoas em termos de um senso, uma inerência. Diante disso, o que posso assegurar de 

antemão, é que a presente pesquisa se insere num campo essencialmente marcado por 

contradições e ambiguidades. 

Neste estudo, ao conceder centralidade ao que estou chamando de senso de identidade 

de gênero, parto do princípio de que, na particularidade de suas experiências, é em virtude de 

um senso de pertencimento a um gênero que as pessoas transexuais não só se reconhecem e 

desejam ser reconhecidas como mulheres ou homens, como também recorrem a 

procedimentos que conferem determinadas aparências a seus corpos e, principalmente, 

procuram desempenhar performances correspondentes a esse senso, de acordo com o que é 

socialmente definido como peculiar aos gêneros feminino e masculino.  

Contudo, a própria diversidade das identidades não permite generalizações, pois nem 

todas as pessoas se reconhecem a partir das significações de gênero vigentes, havendo 

inclusive aquelas que se declaram como de gênero neutro ou não binárias. De acordo com as 

pretensões deste estudo, merece destaque o fato de que as transexualidades são experiências 

que explicitam tanto a diversidade quanto o caráter contingencial das identidades de gênero. 

Se a questão diz respeito a contingências, consequentemente, levar em conta o senso de 

pertencimento não implica em considerá-lo como algo inato e determinante da identidade de 

gênero, mas como um efeito do processo mesmo de constituição subjetiva. É em decorrência 
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de sua particularidade contingente e subjetiva que a identidade de gênero não pode ser 

prevista, apesar de sua produção estar intrinsicamente comprometida por normas, saberes, 

valores e sentidos culturalmente compartilhados.  

Diante do exposto até então, não é demasiado reiterar que, conceber as identidades 

como construídas significa levar em consideração uma série de questões, tais como o fato de 

que a produção de qualquer identidade está circunscrita a normas sociais, e que, portanto, se 

dá em meio a relações de poder. Ao mesmo tempo, significa referir-se a um processo 

respaldado por saberes que envolvem valores e conhecimentos que orientam as 

aprendizagens, as interações sociais, as atribuições de sentidos, os procedimentos e os 

investimentos de ordem material e psicológica por parte dos indivíduos enquanto se 

constituem como sujeitos.  

Dessa maneira, em vista de seus objetivos, esta pesquisa prima em focar a sua 

discussão em alguns pontos específicos, tais como as problematizações sobre identidade, 

corpo e gênero, bem como a questão das tecnologias contemporâneas de redesignação 

sexual,5 no que todos esses pontos permitem pensar em termos de possibilidades e limitações 

quanto ao processo de construção das identidades de gênero nas experiências de 

transexualidade. Seguramente, tal construção é um empreendimento que não depende apenas 

de um simples desejo da pessoa em expressar-se e apresentar-se de acordo com uma 

determinada estilística, pois o processo implica numa série de negociações em vários âmbitos 

das interações sociais, tanto na esfera pública, tais como no trabalho e na escola, quanto na 

vida privada, como na família e nos relacionamentos afetivo-sexuais.  

É tendo em conta o amálgama entre processos sociais e subjetivos que concebo a 

identidade de gênero enquanto um devir, concepção que guia a minha pretensão de 

problematizá-la em relação às experiências de transexualidade. Desse modo, o que utilizo 

como dados de análise neste estudo não são informações que resumem a história de vida dos 

                                                             
5 A redesignação sexual refere-se basicamente às técnicas cirúrgicas de adequação dos caracteres sexuais 

primários e/ou secundários ao que é considerado como próprio do gênero declarado e reivindicado pelo sujeito. 

No caso feminino, o procedimento se resume na remoção dos testículos, do escroto e do pênis, com o 

aproveitamento de alguns tecidos, como a pele do pênis e partes da glande, utilizadas respectivamente no 
revestimento do canal vaginal construído na região perineal e na produção do clitóris. Para a construção dos  

pequenos e grandes lábios da vagina, são utilizados tecidos selecionados do escroto. Já no caso masculino, os 

procedimentos mais realizados são a retirada das mamas e a remoção do aparelho reprodutor. Há também a 

faloplastia, técnica de construção de um pênis a partir de tecidos “doados” por outras partes do corpo, tais como 

o antebraço, a panturrilha e a coxa. Quanto ao escroto, a sua construção se dá pela expansão dos grandes lábios 

da vagina para o implante de silicone ou o enxerto de tecido orgânico (BENTO, 2006). Outra técnica de 

redesignação masculina é a metoidioplastia, que consiste na remoção da vagina e dos ligamentos em volta do 

clitóris (geralmente já aumentado graças ao uso de testosterona) com a finalidade de alongá-lo, o que lhe confere 

os contornos de um pequeno pênis ao qual é adaptada a uretra. Essa técnica pode incluir também, a construção 

do escroto.   
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sujeitos de pesquisa, com a intenção de caracterizar um determinado grupo social ou 

generalizar alguma situação, mas fragmentos que me permitam pensar sobre as experiências 

de transexualidade, falar de gênero, problematizar essas questões em relação a alguns campos 

de saber-poder. Em síntese, frente à proposta da pesquisa de refletir sobre identidade de 

gênero, levo em consideração a importância socialmente atribuída às noções de feminino e 

masculino, por entender que este fato institui o gênero como um elemento estruturante das 

subjetividades. 

Entretanto, essa situação é no mínimo paradoxal, tendo em vista que, tão significativo 

quanto o valor que as noções de feminino e masculino assumem na concepção de identidade 

de gênero, também o é o leque de possibilidades que as próprias subjetividades têm de se 

constituírem na contramão das convenções de gênero, como é o caso das transexualidades. 

Nesse sentido, compreendo que, em se tratando de identificações de gênero, muitas questões 

fogem à lógica da racionalidade e da intencionalidade. A problematização aqui proposta segue 

este ponto de vista  e, em consequência, na linha das discussões de Berenice Bento (2006; 

2008), Tatiana Lionço (2006), Flavia Teixeira (2009), Márcia Arán e Daniela Murta (2009), 

Daniela Murta (2011), Rodrigo Borba (2014) e Simone Ávila (2014), compartilha a ideia de 

pluralidade em relação às experiências de transexualidade.  

Feitas essas considerações, é chegada a hora de dar prosseguimento à escrita deste 

trabalho. Antes, porém, algumas pontuações são necessárias. Em relação à concepção de 

transexualidade, considero como transexual, a pessoa que se identifica como tal e que busca 

reconhecimento de pertencimento a um gênero distinto do que lhe foi atribuído em função de 

seu sexo. Assim, mulheres transexuais são as pessoas que se declaram e desejam ser 

reconhecidas como mulheres, ainda que denominadas como homens pelo fato de terem 

nascido com a genitália masculina. Da mesma forma, são considerados homens transexuais, 

as pessoas que se definem e querem ser reconhecidas como homens, apesar de designadas 

como mulheres em decorrência de sua genitália feminina.  

Ademais, me valendo das orientações elaboradas por Jaqueline Gomes de Jesus 

(2012), esclareço que, quando relacionadas especificamente às pessoas transexuais, as pessoas 

que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído em função de seu sexo, serão 

chamadas aqui de cissexuais. Ainda de acordo com a autora citada, vale pontuar que, 

transexual e cissexual são termos utilizados em relação à identificação subjetiva com os 

gêneros, ao passo que, respectivamente, transgênero e cisgênero são os termos genéricos 



19 

correspondentes6. Qualquer uma dessas expressões, quando conveniente, poderá aparecer na 

escrita desta pesquisa através de abreviaturas. Assim, para transexual e transgênero será 

empregada a abreviatura trans, enquanto que para cissexual e cisgênero, poderá ser utilizada a 

abreviatura cis.     

No que tange à sua estrutura textual, este trabalho foi dividido e enumerado em seis 

partes, sendo que a primeira delas diz respeito à introdução ora apresentada que, na sequência 

de suas considerações iniciais, traz um tópico sobre as questões metodológicas da pesquisa. 

Em seguida, são apresentados os quatro capítulos do trabalho e, posteriormente, são feitas as 

considerações finais.  

O primeiro dos capítulos foi redigido sob o título A “identidade” das identidades. 

Nesse capítulo, primeiramente apresento alguns comentários sobre a questão da visibilidade 

das transexualidades nos dias atuais, seguidos de uma breve passagem por algumas 

considerações teóricas sobre temas mais amplos da sociologia contemporânea, tais como a 

questão do modo de vida citadino na era moderna e a discussão sobre indivíduo e sociedade. 

Logo depois, trago alguns apontamentos de natureza teórica e conceitual sobre as noções de 

identidade e diferença enquanto categorias socialmente construídas. Dando prosseguimento 

ao capítulo, procuro adentrar na discussão sobre a relação corpo e identidade e, finalmente, 

busco desenvolver algumas reflexões sobre significados que as pessoas transexuais atribuem 

às transformações corporais na questão da identidade de gênero.   

No capítulo É preciso falar sobre gênero, depois de dispensar algumas palavras a 

respeito de como o termo gênero teria sido introduzido nas discussões sobre a questão da 

“diferença sexual”, apresento algumas argumentações em que tal conceito é apropriado como 

categoria de análise das condições sociais que produzem e naturalizam as diferenças entre 

mulheres e homens. O capítulo é de cunho teórico com destaque para algumas proposições de 

Joan Scott, Gayle Rubin, Michel Foucault e Judith Butler, figuras importantes do campo da 

produção de conhecimentos que, de modo direto ou não, como é o caso de Michel Foucault, 

nos auxiliam a pensar e a falar sobre gênero. O capítulo encerra-se com alguns apontamentos 

sobre a teoria da performatividade de Judith Butler.   

No capítulo seguinte, As transexualidades nas malhas do saber-poder, intento analisar 

alguns discursos relacionados com o tema da identidade de gênero em experiências de 

transexualidade. Assim, num primeiro momento abordo a questão da patologização e da 

                                                             
6 Transgênero e cisgênero são conceitos “guarda-chuva”, sendo que alguns grupos de militância atribuem ao 

transgênero uma conotação política. Segundo Jaqueline Gomes de Jesus (2012, p. 25), transgênero “abrange o 

grupo diversificado de pessoas que não se identificam, em graus diferentes, com comportamentos e/ou papéis 

esperados do gênero que lhes foi determinado quando de seu nascimento”. 
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estigmatização das transexualidades, analisando o saber da psiquiatria e alguns 

posicionamentos de pessoas transexuais frente a situações de estigma. Em seguida, discorro 

sobre a maneira como o gênero é concebido pelo senso comum, e ao mesmo tempo analiso 

algumas situações de subversão da ordem hegemônica do gênero pelas transexualidades. 

Finalizando o capítulo, discuto a possibilidade de se pensar as transexualidades através da 

ideia de performatividade. 

As contradições dos recursos de construção identitária é o título do último capítulo. 

Nessa parte, discuto a questão das possibilidades e limitações de alguns recursos materiais e 

sociais de construção das identidades de gênero em experiências de transexualidade. Dessa 

maneira, a análise contempla a questão do desenvolvimento e oferta de tecnologias de 

redesignação sexual no Brasil contemporâneo, assim como a temática dos aparatos 

legislativos em relação às demandas de pessoas transexuais, a questão da assistência médica a 

pessoas transexuais pela rede pública de saúde e, ainda, as influências das ações coletivas no 

processo de construção identitária de pessoa transexuais.  

Na parte das considerações finais, tento retomar algumas das minhas impressões sobre 

as questões discutidas na pesquisa.  

1.2  A construção da pesquisa  

Este tópico tem o objetivo de apresentar a configuração metodológica da pesquisa, que 

segue uma abordagem de cunho qualitativo, com a proposta de análise de discursos. De 

acordo com a divisão do texto, em primeiro lugar, procuro expor em forma de narrativa a 

maneira como se deu a minha aproximação com o tema das transexualidades, incluindo o 

percurso de estudos, interesses e escolhas que culminou na pesquisa ora apresentada. 

Posteriormente, tendo como base algumas proposições teóricas, discorro sobre a linha 

norteadora e o método de análise aplicado na construção da pesquisa. Por fim, apresento os 

procedimentos metodológicos, assim como os sujeitos e algumas outras fontes de dados 

utilizadas no estudo. 

Desenvolver um estudo implica em estabelecer com o tema pesquisado um verdadeiro 

exercício etnográfico. Nessa relação, mesmo que involuntariamente, o pensamento do/a 

pesquisador/a se volta constantemente para o tema investigado, pois o percurso da pesquisa é 

sempre permeado por algum tipo de exigência, seja em relação à delimitação do objeto de 

estudo, à definição do problema de pesquisa, à produção de dados ou à escolha e execução do 

método de análise. Essas exigências são atendidas no âmbito da relação que o/a pesquisador/a 
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estabelece com a sua pesquisa, de maneira que o desenho metodológico do estudo se delineia 

conforme as linhas apontadas por essa relação. 

 Segundo Paulo de Salles Oliveira (1998), a relação do/a pesquisador/a com a sua 

pesquisa é melindrosa, uma vez que o trabalho de pesquisa e a vida pessoal do/a 

pesquisador/a se misturam. Nesse sentido, o/a pesquisador/a deve atentar-se ao rigor científico 

sem fazer de seu trabalho uma experiência mecânica. Exercitando a sua imaginação criadora, 

o/a pesquisador/a aprimora a sua percepção e refina a sua sensibilidade, o que torna os seus 

horizontes de compreensão mais amplos. Ademais, é importante que mantenha um 

posicionamento ambíguo em relação à sua pesquisa, ou seja, deve ser ao mesmo tempo, 

confiante e cético/a.  

  No caso da presente pesquisa, o seu percurso foi marcado por algumas inseguranças de 

minha parte, que serão expostas mais à frente. De antemão, posso assegurar que a exposição 

das inseguranças por mim enfrentadas não tem a finalidade de justificar preconceitos de 

minha parte, tampouco considero que desqualifique o meu trabalho enquanto científico, pois 

não sigo a perspectiva de uma barreira intransponível entre sujeito e objeto de conhecimento. 

Na ótica de Boaventura de Sousa Santos (2008), a insegurança, quando assumida e 

controlada, se traduz em prudência na condução do fazer científico. Por isso, ao invés de 

sofrê-la, devemos exercê-la. Aliás, o relato de minhas inseguranças faz-se importante, 

sobretudo, por explicitar situações que foram determinantes para que esta tese fosse elaborada 

da maneira como o foi. 

 Se esta pesquisa seguiu uma linha metodológica de cunho qualitativo, isso se deu em 

virtude, principalmente, de sua proposta em trabalhar com questões de ordem subjetiva. Com 

base em algumas pontuações de Alberto Melucci (2005), podemos entender a perspectiva 

qualitativa como apropriada para pesquisas que valorizam os significados que os sujeitos 

atribuem às coisas e à vida como um todo, através dos quais constroem os sentidos e as 

motivações de suas ações. É nessa direção que a presente pesquisa orienta a sua investigação, 

atentando-se ao propósito de problematizar sobre identidade de gênero em experiências 

denominadas transexualidades.  

1.2.1  O encontro com as transexualidades  

O meu primeiro contato com as transexualidades remonta à década de 1980, época de 

minha adolescência e que veio à tona a figura de Roberta Close, que era exposta por alguns 
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seguimentos da mídia em termos de “fenômeno”7. Diante daquela imagem, eu sabia que não 

se tratava simplesmente de “um homem vestido de mulher”, pois havia a evidência de seios e 

de outros atributos femininos, como a pele lisa e os contornos dos quadris. Mas o que 

imperava era a dúvida, tendo em vista que tudo aquilo era confuso para mim, pois até então eu 

não tinha qualquer informação sobre as possibilidades de transformações corporais pela 

aplicação de hormônios. O entendimento que me foi possível à época e que me acompanhou 

por muitos anos, era que um caso de transexualidade significava  um “nível” exacerbado de 

homossexualidade. 

Somente em 2008, quando participei do curso de extensão “Gênero, Sexualidade e 

Direitos Humanos”, promovido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e 

Sexualidade, o Ser-Tão, núcleo este vinculado à Faculdade de Ciências Sociais da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), é que comecei a ter novos conhecimentos sobre as 

transexualidades. O referido curso teve um módulo com o título “Transexualidades”, que foi 

ministrado pela coordenadora do Projeto Transexualidade8 do Hospital das Clínicas da UFG, 

a médica e psicóloga Mariluza Terra, que abordou o tema pelo viés da medicina. Do que foi 

apresentado, duas questões em especial me chamaram a atenção. A primeira foi uma 

exposição de slides com imagens de tomografias de cérebros humanos, sugerindo haver 

diferenças entres os cérebros feminino e masculino. A segunda foi uma afirmação da 

profissional de que muitas pessoas que se dizem transexuais, na verdade não o são, e acabam 

se “descobrindo” homossexuais. O curioso, é que essa afirmação reportou-me à velha 

concepção de que, ao final das contas, transexualidade e homossexualidade se resumiriam na 

mesma coisa.  

Essas questões remetem respectivamente à ideia de uma determinação orgânica para 

os gêneros e ao protótipo do “transexual verdadeiro”9, sendo que naquela ocasião eu não 

podia prever o quanto eu me depararia com essas discussões em minhas leituras ulteriores, 

pois foi naquele curso que tive o primeiro contato científico com dois temas que hoje são 

                                                             
7 Roberta Close é uma mulher transexual brasileira que na década de 1980 tornou-se um “fenômeno” midiático 

no Brasil, levando a transexualidade ao conhecimento popular. Conforme destaquei em minha dissertação de 

mestrado, o “fenômeno” Roberta Close teve sua imagem explorada naquela época principalmente por programas 
televisivos e revistas, chegando a aparecer em duas edições de uma renomada revista destinada ao chamado 

público “masculino”, a revista Playboy, em maio e julho de 1984 (JESÚS, 2013). 
8 Desde 1999, quando foi fundado, até o ano de 2016, o projeto em questão era nomeado de “Projeto 

Transexualismo”. 
9 “Transexual verdadeiro” é o termo adotado por alguns estudiosos do “fenômeno transexual”, tais como Harry 

Benjamin ( BENTO, 2006), para se referir à pessoa que, do ponto de vista médico, se enquadra aos critérios 

diagnósticos de “Disforia de gênero” ou “Transtorno de identidade de gênero”, nomenclaturas utilizadas para 

nomear a condição transexual. Aqui, o termo é utilizado como crítica a essa postura médica que prevê uma 

padronização para as experiências de transexualidade.   
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centrais em minhas pesquisas: transexualidade e gênero.10 E esse contato se deu tanto pela 

leitura dos textos trabalhados no curso, quanto pela minha participação em outras atividades 

do Ser-Tão, quando tive a oportunidade de conhecimento e de leitura da obra A reinvenção do 

corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual, de autoria da socióloga Berenice 

Bento.   

Em sequência, influenciado por essas leituras e pela minha recente formação em 

psicologia, passei a desenvolver a ideia de um projeto de pesquisa que abarcasse o campo das 

subjetividades, com a proposta de investigar os significados que pessoas transexuais 

concedem às suas experiências em relação às identidades de gênero, aos corpos e às condições 

de vida. Foi nessa direção que elaborei um anteprojeto de pesquisa, com o qual concorri a 

uma vaga de mestrado no Programa de Pós-Graduação em sociologia da UFG, em 2008. 

Porém, não objetive êxito na seleção, o que viria a ocorrer também na seleção seguinte, em 

2009. Após essas duas tentativas frustradas, é que finalmente consegui aprovação para me 

ingressar no referido Programa, em dezembro de 2010.  

Contudo, no decorrer do curso, na ocasião de elaborar a versão final do projeto, mudei 

os rumos de minha pesquisa, substituindo a questão das subjetividades pelas discussões sobre 

despatologização das transexualidades. Tal mudança se deu principalmente em virtude de um 

fato: o apogeu da mobilização intitulada Campanha Internacional Stop Trans Pathologization 

– 2012 (STP 2012). Naquela ocasião, a STP 2012 tinha como objetivo principal influenciar o 

processo de revisão pelo qual passavam os catálogos internacionais de doenças, com a 

exigência de que a transexualidade não fosse mais incluída nos mesmos. Os catálogos em 

questão são o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-4), da 

Associação Americana de Psiquiatria (APA), que teve a sua revisão concluída em 2013; e a 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-

10), da Organização Mundial da Saúde (OMS), cuja versão revisada está prevista para ser 

publicada em 2017 (BRASIL, 2017a). 

Em síntese, a minha dissertação de mestrado, defendida em março de 2013, abordou a 

campanha pela despatologização das transexualidades no Brasil, com o objetivo de analisar os 

seus campos discursivos, o que me permitiu constatar uma grande variedade de opiniões sobre 

questões que envolvem as transexualidades. O que a pesquisa encontrou foi uma profusão de 

discursos procedentes de diversos campos sociais, como as distintas áreas de conhecimento 

científico, os movimentos sociais, a esfera política e as próprias pessoas transexuais. Não se 

                                                             
10 Entre os anos de 2002 e 2007 fiz o curso de graduação em psicologia. Apesar da área de conhecimento, 

nenhuma disciplina do curso trabalhou a questão de gênero, nem mesmo através da sugestão de leituras.  
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trata, porém, de as transexualidades serem fenômenos que simplesmente flutuam por 

discursos diversos, mas de fenômenos sobre os quais esses discursos pretendem instituir 

verdades.  

Um dado que pude observar na pesquisa de mestrado, é que os discursos que 

envolvem o tema das transexualidades podem tanto compartilhar alguns pontos de vista, 

quanto divergirem totalmente em outros, o que gera a coexistência de diferentes 

posicionamentos em relação ao tema, no que ele guarda de relações com a cultura, com a 

política e com os saberes. Porém, independentemente de a dinâmica discursiva se caracterizar 

como de diálogo ou de conflito, o certo é que, entre consensos e dissensos, as 

transexualidades demandam reconhecimento cultural e político ao mesmo tempo em que 

carecem de conhecimento em muitos aspectos.  

O que se sucedeu, foi que mesmo antes de concluir o mestrado, decidi dar 

continuidade aos meus estudos sobre transexualidades. Como fruto dessa decisão, ainda em 

2012, me inscrevi e fui aprovado na seleção de doutorado em sociologia da UFG, onde eu 

cursava o mestrado. O projeto apresentado na ocasião tinha o objetivo de analisar a vida 

cotidiana de mulheres transexuais que haviam passado pela cirurgia de redesignação sexual. 

Em termos de objetivos específicos, o projeto se propunha a identificar as principais 

estratégias de convivência adotadas por mulheres transexuais redesignadas, assim como a 

refletir sobre as principais mudanças de vida relatadas por essas mulheres em relação à 

experiência de vida pré-operatória, e ainda a identificar quais seriam as suas demandas 

específicas e quais significados atribuíam à redesignação sexual. 

Essa proposta sofreu alterações já na reelaboração do projeto, quando decidi que a 

pesquisa contemplaria não somente as mulheres transexuais, mas também os homens, pois, ao 

contrário do que eu supunha antes, não seria inviável pesquisá-los. Quanto aos objetivos da 

pesquisa, prevaleceram os mesmos, porém, com a inclusão dos homens, passaram a ser 

descritos com referência à vida cotidiana de pessoas transexuais. Após essas reelaborações, o 

projeto foi sendo trabalhado até se transformar no texto submetido ao exame de qualificação, 

que ocorreu em agosto de 2015. Em vista da proposta da pesquisa, o texto em questão 

abordou em sua introdução as cirurgias de redesignação sexual. Por sua vez, o que o texto 

trazia como capítulo desenvolvido se ocupou basicamente de uma discussão teórica e 

conceitual sobre identidade, à qual tentei incluir algumas análises sobre transexualidades. 

O exame de qualificação foi um momento crucial da pesquisa, pois a partir dele, novas 

e substanciais alterações foram feitas, sendo que a principal delas foi uma mudança no foco 

da investigação, o que implicou em mudança também na forma de problematização. Se até 
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então o foco da pesquisa era a vida cotidiana de pessoas transexuais que haviam passado pela 

cirurgia de redesignação sexual, no deslocamento que se deu, esse foco foi abandonado e 

substituído pelo processo de construção das identidades de gênero nas experiências de 

transexualidade, conforme mostram os atuais objetivos da pesquisa. A decisão por essas 

mudanças não se deu, obviamente, ao acaso, mas em virtude de algumas pontuações feitas 

durante a qualificação do texto pela banca examinadora face ao incipiente trabalho de campo 

à época. 

Na ocasião, foi comentado que eu deveria relativizar a centralidade que eu vinha 

atribuindo às transformações corporais, em especial às cirurgias de redesignação sexual, nas 

experiências de transexualidade. Da maneira como eu vinha tratando essas intervenções 

corporais, elas apareciam como se fossem algo exótico. Assim, a banca sugeriu que eu deveria 

me atentar a essa exotização, no sentido de questionar algumas concepções de senso comum 

em relação às transexualidades, e também algumas ideias por mim defendidas naquela 

ocasião, como por exemplo, a afirmação de que as cirurgias de redesignação sexual seriam o 

ápice das transformações corporais na contemporaneidade.  

Nas reflexões posteriores a essas pontuações, percebi que não eram apenas as cirurgias 

de redesignação sexual que eu vinha tratando como algo exótico, mas as transexualidades 

como um todo. Foi se tornando claro para mim, que apesar de meu posicionamento contrário, 

eu estava reproduzindo o discurso do “transexual verdadeiro”, principalmente ao conceder 

centralidade à cirurgia de redesignação sexual, considerando-a como um divisor de águas na 

vida das pessoas que a realizavam. Foi se tornando claro também, que falar de 

transexualidades seria um grande desafio, embora eu já tivesse trabalhado com o tema no 

mestrado. 

O que sobreveio foi que essas questões me levaram a uma situação de descaminho, 

que culminou no que me referi anteriormente como inseguranças, pois constatei que eu 

deveria rever as minhas concepções sobre transexualidade. Como já dizia Berenice Bento 

(2006, p. 227), a exotização é “um caminho seguro para a patologização”. Sendo assim, era 

preciso abster-me de toda e qualquer exotização em relação às transexualidades. Mas, como 

fazê-lo? Foi então que senti a necessidade de questionar a dicotomia transgênero/cisgênero, 

sem obviamente desconsiderar as desigualdades de direitos entre essas categorias, mas como 

condição para que eu pudesse olhar para as questões de pesquisa sem ater-me à ideia de uma 

maioria cisgênera e uma minoria transgênera, pois ao cabo, essa distinção traz a suposição de 

que a maioria corresponde ao “normal” e a minoria ao desvio, à patologia. 
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Foi então que percebi que pesquisar sobre as transexualidades implicaria em deparar-

me com a minha própria constituição. Eu também sou sujeito gendrado, para empregar o 

termo que Teresa de Lauretis (1994) utilizou ao falar das tecnologias sociais que nos 

produzem como mulheres ou homens. Ao voltarmos criticamente o olhar para esse aspecto da 

nossa socialização, nos deparamos com um sistema heteronormativo11 e machista arraigado e 

perpetuado no contexto de diversas instituições, do qual a exotização e a patologização das 

transexualidades são efeitos.  

O que pretendi com o exercício imaginativo de vislumbrar o fim da dicotomia 

cisgênero/transgênero foi, antes de qualquer outra coisa, romper com a proteção que o sistema 

heteronormativo tenta imprimir às experiências cis, passando a ideia de que tais experiências 

são estáveis e resguardadas de qualquer conflito identitário. Para que eu pudesse falar sobre 

transexualidades, primeiramente, foi preciso abrir mão dessas garantias, no sentido de que 

tudo o que se diz sobre fluidez, imprevisibilidade e devir, se aplica também à minha própria 

identidade, pois a condição cissexual não está protegida por nenhum tipo de invólucro 

biológico que possa lhe conferir uma natureza imune às contingências.   

Dessa maneira, na posição de pesquisador que se coloca subjetivamente em relação ao 

tema de sua pesquisa, me senti mais seguro para argumentar que, ao invés de algo exótico, 

desviante ou patológico, as transexualidades, tanto quanto as experiências cis, são 

possibilidades de constituição subjetiva em relação ao gênero, ou seja, são formas de 

identidade de gênero. Este foi, portanto, o caminho que encontrei para exercer as minhas 

inseguranças de pesquisador e, pela via de uma pesquisa sobre identidade de gênero, dar 

prosseguimento ao meu encontro com as transexualidades.    

1.2.2  Por um apoio em Foucault 

Como parte do próprio percurso de pesquisa, me pareceu conveniente buscar auxilio 

em algumas ideias de Michel Foucault para a condução das reflexões pretendidas neste 

estudo. A minha pretensão, contudo, não foi produzir uma escrita literalmente apoiada ou a 

partir das teorias de Foucault, mas ter em mente algumas de suas proposições para construir 

uma narrativa sobre identidade de gênero em experiências de transexualidade. Obviamente 

que a contribuição de qualquer estudo para a produção de novos conhecimentos não consiste 

em oferecer respostas prontas, mas em apontar possibilidades de novas análises. É nesse 

                                                             
11 Consoante Richard Miskolci (2009), a heteronormatividade refere-se ao conjunto de prescrições sociais que 

naturalizam e instituem a heterossexualidade como fundamento da sociedade. O objetivo dessas prescrições é 

formar todas as pessoas para serem heterossexuais ou organizarem as suas vidas de acordo com o modelo da 

heterossexualidade.  
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sentido que considero como pertinentes aos objetivos desta pesquisa, alguns pontos de vista 

defendidos por Foucault, principalmente o que se refere à correlação entre subjetividade, 

saber e poder. Essa correlação é o que estou chamando de linha norteadora das reflexões deste 

estudo.  

Sem dúvida, o poder foi um tema que perpassou boa parte da produção intelectual de 

Foucault, sendo que para os propósitos deste trabalho, interessa pensá-lo tal qual foi tratado 

na obra Microfísica do poder, principalmente em relação à ideia de capilaridade e que se trata 

de uma força produtiva, conforme indica o trecho abaixo: 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente 

que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele 
permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-

se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social 

muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir 

(FOUCAULT, 1979, p. 8). 

Foucault pensa o poder em termos de relações estratégicas e instáveis, e que por isso 

não se direciona em sentido único, do opressor ao oprimido, mas é dinâmico, e cuja 

distribuição é  capilar, como sinaliza este outro fragmento: 

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que 

só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas 
mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder 

funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só circulam  

mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; 
nunca são o alvo inerte e consentido do poder, são sempre centros de 

transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa 

por eles (FOUCAULT, 1979, p. 183). 

Se, na rede de relações de poder, os indivíduos estão sempre em posição de exercê-lo e 

de sofrer a sua ação, isso significa que, conforme destacou Foucault (1979, p. 241), o poder é 

algo que circula, pois “a partir do momento em que há uma relação de poder, há uma 

possibilidade de resistência. Jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre 

modificar sua dominação em condições determinadas e segundo uma estratégia precisa”. Em 

resumo, onde há poder, há também resistência, sendo que a própria dinâmica produz as 

possibilidades de ação e de escolha, bem como as condições de liberdade, uma vez que a 

liberdade é requisito para o exercício das próprias relações de poder. 

Além disso, para Foucault, não há relação de poder que não seja acompanhada da 

produção de um saber, e vice-versa. Do ponto de vista do autor, não existe saber imparcial, 

pois todo saber é político, uma vez que se origina nas relações de poder. Se assim o é, os 

saberes nunca são produzidos aleatoriamente, mas buscam corresponder a expectativas e 

interesses de determinados grupos ou instâncias sociais, de maneira que jamais se constituem 

numa simples aquisição de conhecimentos, pois fundam direitos, produzem e reforçam 
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posições de sujeitos, estabelecem hierarquias no interior das próprias relações das quais fazem 

parte.12  

Assim sendo, alguns saberes exercem maior influência sobre os sujeitos e sobre as 

questões sociais, de maneira que ocupam uma posição que poderíamos chamar de saber-poder 

hegemônico. Essa ideia é fundamental para as discussões desta pesquisa, uma vez que sobre 

as noções de feminino e masculino, assim como de mulher e homem, impera um discurso de 

naturalidade que institui as experiências cis como as únicas formas inteligíveis de identidade 

de gênero. Contudo, como bem pontuou Foucault (1979), as relações de poder são instáveis e 

não estáticas, de modo que se configuram a partir das estratégias adotadas pelos grupos para 

defenderem os seus interesses, inclusive estratégias de resistência.   

É da relação saber-poder que emerge a subjetividade, e o faz enquanto um eixo dessa 

relação. De acordo com Foucault (1979),  

 [...] aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos e desejos sejam 

identificados e constituídos enquanto indivíduos é um dos primeiros efeitos 
de poder. Ou seja, o indivíduo não é o outro do poder: é um de seus 

primeiros efeitos. O indivíduo é um efeito do poder e simultaneamente, ou 

pelo próprio fato de ser um efeito, é seu centro de transmissão. O poder 

passa através do indivíduo que ele constituiu (FOUCAULT, 1979, p. 183-

184).  

Ao contrário do que fez Crístian Paiva (2000), não adentrarei nos pormenores do 

empreendimento teórico de Foucault que apontou para o caráter histórico, contingente e não-

essencialista das formas de experiência do eu. O que procuro abstrair dessa ideia, talvez possa 

ser resumido no que Crístian Paiva (2000, p.76) considerou como o âmago do interesse 

teórico e político de Foucault: “o sujeito é produto, correlato de tecnologias diversas, e não 

uma realidade natural, espontânea, originária”. E ainda, “que a subjetividade é sempre 

exercício histórico, criação de formas de relacionamento consigo, de experiência do eu. Eu 

histórico” (PAIVA, 2000, p. 213).   

Em síntese, é na relação com os saberes e com as normas sociais que os sujeitos se 

constituem. E, como bem reforçou Crístian Paiva (2000), é no discurso que se dá a articulação 

entre poder e saber. Em A ordem do discurso (1999), Foucault ressalta que a produção de 

discursos está desde sempre submetida a procedimentos de controle, o que indica que um 

discurso só acorre mediante certas condições de aparecimento e regras pré-estabelecidas. No 

excerto abaixo, da obra Microfísica do poder, Foucault fala da relação poder-saber-discurso: 

A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e 

nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu 

regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de 

                                                             
12 Ibidem.  
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discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e 

as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a 
maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que 

são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o 

encargo de dizer o que funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 1979, p. 

12, ênfases no original). 

Os procedimentos de controle do discurso se guiam por um princípio de verdade e 

atuam no sentido de exclusão, definindo o que pode ser dito, em quais situações e quem está 

autorizado a falar. Dessa maneira, a produção de discursos acontece no interior de um 

complexo sistema de regras sociais, sendo que um discurso só alcança o estatuto de 

verdadeiro se corresponder a determinados critérios (FOUCAULT, 1999). Na obra A 

arqueologia do saber, Foucault traz a noção de “prática discursiva”, referida pelos seguintes 

termos: “Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço, que definiram, em uma dada época e para uma área social, econômica, geográfica ou 

linguística, as condições de exercício da função enunciativa” (FOUCAULT, 2008, p. 133). 

Assim, Foucault define o discurso como um conjunto de enunciados que se apoiam numa 

mesma formação discursiva, que por sua vez, diz respeito à regularidade entre os objetos, os 

tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas de uma prática discursiva 

(FOUCAULT, 2008).  

Enquanto unidade elementar do discurso, o enunciado é da ordem do acontecimento, 

pois está inscrito nas práticas discursivas. Diante disso, a análise do discurso em Foucault se 

dirige ao discurso real, pronunciado e existente enquanto fato ocorrido, enquanto prática. Se o 

enunciado é da ordem do acontecimento, isso implica que o seu aparecimento depende de 

circunstâncias específicas, que são denominadas por Foucault como conjunto de relações 

determinadas ou jogos de relações.13  

A partir da ideia de jogos de relações, pode-se comparar o enunciado com um nó de 

uma rede, que nunca é isolado, mas tem correspondência com outras inúmeras conexões. 

Segundo Foucault (2008, p. 112), não há enunciado livre, neutro e independente, pois um 

enunciado sempre faz “parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando um papel no 

meio dos outros, neles se apoiando e deles se distinguindo: ele se integra sempre em um jogo 

enunciativo, onde tem sua participação, por ligeira e ínfima que seja”. Em resumo, um 

enunciado só existe em virtude de sua relação com outros enunciados que, também, estão 

ligados a  vários outros enunciados, o que justifica a ideia de rede.14 

                                                             
13 Ibidem.  
14 Ibidem. 
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O fragmento a seguir sintetiza o ponto de vista de Foucault sobre a questão da análise 

do campo discursivo. Conforme as palavras do autor, uma análise do discurso deve tratar, 

primordialmente, 

[...] de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua 

situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites 
da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros 

enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de 

enunciação exclui. Não se busca, sob o que está manifesto, a conversa semi-
silenciosa de um outro discurso: deve-se mostrar por que não poderia ser 

outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, no meio dos outros e 

relacionado a eles, um lugar que nenhum outro poderia ocupar 

(FOUCAULT, 2008, p. 31).  

Um dos principais pontos a ser ressaltado sobre essa questão, é que Foucault rejeitava 

veementemente a ideia de se analisar o discurso com o objetivo de encontrar um sentido 

latente, uma lei oculta ou uma intenção do sujeito falante. Na perspectiva defendida pelo 

autor, o único a priori levado em consideração na análise do discurso é o a priori histórico, 

que diz respeito justamente ao conjunto de circunstâncias que possibilitam a emergência de 

um enunciado (FOUCAULT, 2008). Embora tenham sido expostas aqui de forma sumária, a 

historicidade do discurso e a correlação poder-saber-subjetividade, são algumas das 

considerações teóricas de Foucault que considero condizentes com a linha de discussão 

adotada pelo presente trabalho.  

1.2.3  Os procedimentos metodológicos e os sujeitos da pesquisa 

Quanto aos procedimentos metodológicos da pesquisa, uma das técnicas de produção 

de dados consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas com sujeitos que 

contemplavam um perfil previamente definido: ser maior de idade e se declarar como mulher 

ou homem transexual. Ao todo, foram entrevistadas sete pessoas, sendo cinco mulheres e dois 

homens, às quais no decorrer do texto me refiro como colaboradoras/res da pesquisa. As 

entrevistas foram realizadas no período compreendido entre o ano de 2015 até meados do ano 

de 2016. Todas elas foram gravadas através de um gravador portátil e posteriormente por mim 

transcritas. Das sete pessoas entrevistadas, seis eram usuárias do Projeto Transexualidade do 

Hospital das Clínicas da UFG, que ultimamente é conhecido como Projeto TX, nomeação que 

também utilizei no texto.  

O meu primeiro contato com as/os colaboradoras/res da pesquisa se deu na ocasião de 

alguns eventos sobre transexualidade, tais como a Semana da Visibilidade Trans de 2015 de 

Goiânia, e o Seminário do Processo Transexualizador, também ocorrido em 2015 nesta 

mesma cidade. Todas as pessoas abordadas responderam positivamente ao meu pedido para 
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colaborarem com a pesquisa, e então me passaram os números de seus telefones, através dos 

quais em outro momento agendei as entrevistas. Ao todo foram doze pessoas contatadas, 

porém, com cinco delas não foi possível realizar a entrevista, pelos seguintes motivos: três 

moravam em cidades distantes, o que dificultou o agendamento das entrevistas; uma delas não 

atendeu as ligações; e a última, apesar de atender as ligações, não quis ser entrevistada na 

residência onde se hospedava (casa de parentes), e nem podia se deslocar para outro local, 

pois se recuperava de uma cirurgia. Na sequência, trago uma breve apresentação de cada 

colaborador/a da pesquisa:  

Brenda: Brenda se apresentou como uma mulher transexual, casada, servidora pública 

estadual concursada e militante da causa “trans”. Quando concedeu a entrevista, ela tinha 

trinta anos de idade, estava inscrita no Projeto TX há seis anos, com a previsão de que em 

breve realizaria a cirurgia de redesignação sexual, pois era uma das primeiras da “fila”. 

Quanto à retificação do nome civil, ela optou por dar entrada ao processo somente após a 

realização da cirurgia. Em se tratando de escolaridade, Brenda chegou a ingressar num curso 

superior, porém, estava com matrícula trancada à época da entrevista. Brenda disse que se 

compreendeu como mulher quando tinha entre dezessete e dezoito anos de idade, e que logo 

em seguida, por volta dos dezenove e vinte anos, começou a sua transição de gênero, quando 

passou a usar trajes femininos e a tomar hormônios sem acompanhamento profissional.  

Davi: Em sua apresentação, após dizer o seu nome completo, Davi revelou que nasceu como 

transgênero, termo que ele utilizou para se referir às pessoas que nascem com a genitália 

ambígua. Davi é casado, tem curso superior concluído e, em termos de ocupação profissional, 

é servidor público estadual comissionado. Na ocasião da entrevista, ele tinha quarenta e seis 

anos de idade, sendo que desde os trinta e cinco estava inscrito no Projeto TX, onde passou 

pela cirurgia de retirada das mamas e atualmente faz os acompanhamentos de rotina. No que 

se refere à retificação do nome civil, o processo já foi concluído. Davi rememora que quando 

tinha por volta de oito anos de idade, ele já se identificava como do gênero masculino, porém 

a sua transição só ocorreu quando ele já tinha mais de trinta anos. Ele nunca tomou hormônios 

sem acompanhamento profissional.  

Karina: Karina se declarou como mulher transexual, de quarenta e oito anos de idade e 

servidora pública concursada da prefeitura de Goiânia. Ela revelou que era casada, que tinha 

ensino médio completo e curso técnico profissionalizante em enfermagem. Quando de sua 

entrevista, faltavam poucos dias para completar três anos que ela havia se submetido à 
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cirurgia de redesignação sexual no Projeto TX, onde ela estava inscrita há sete anos e 

continuava a fazer os acompanhamentos de rotina. Em se tratando da retificação do nome 

civil nos documentos, o procedimento foi feito poucos meses depois da realização da cirurgia. 

Karina contou ainda que chegou a tomar hormônios sem acompanhamento profissional, 

porém, não deu prosseguimento, pois temia prejudicar a sua saúde.   

Marcela: Quando se apresentou, Marcela disse que se concebia como mulher, “mas uma 

mulher transexual”. Ela era solteira, tinha vinte e sete anos de idade e morava com os pais. 

Em se tratando de ocupação, ela disse que estava desempregada e que naquele momento era 

somente estudante universitária. Ela contou que desde os dezesseis anos de idade ela já estava 

convicta de que queria a cirurgia de redesignação sexual, que veio a ser realizada no Projeto 

TX cerca de dois anos antes da data da entrevista. Marcela revelou que teve alguns problemas 

pós-cirúrgicos, e que provavelmente terá que se submeter a uma nova cirurgia para correção. 

Quanto à retificação do nome civil nos documentos, Marcela só deu entrada ao processo cerca 

de um ano depois da realização da cirurgia, sendo que na ocasião da entrevista, o processo 

continuava em tramitação.   

Mateus: Ao se apresentar, Mateus disse que se reconheceu transexual quando tinha por volta 

de dezessete anos, quando de seu primeiro ano na faculdade. Na época da entrevista, Mateus 

era solteiro, tinha vinte e dois anos de idade, morava só e estava desempregado, mas 

trabalhava informalmente para uma pessoa da família. Ele tinha ingressado recentemente no 

Projeto TX, mas já fazia uso de hormônios há dois anos e cinco meses, sem acompanhamento 

profissional, somente através de informações que ele buscava na internet. Quanto ao que é 

ofertado pelo Projeto TX, Mateus contou que o seu maior interesse é pela retirada das mamas, 

a mastectomia. Em relação à retificação do nome nos documentos, já foi aberto um processo 

no Ministério Público, e está em aguardo.   

Sandra: Quando de sua entrevista, Sandra se definiu como mulher transexual, de vinte e oito 

anos de idade, solteira e que morava só. Ela contou que fazia parte do Projeto TX há cinco 

anos e que estava na “fila” para realizar a cirurgia de redesignação sexual, mas que ainda não 

tinha previsão de quando ocorreria. Contou também que, antes de conhecer o referido projeto, 

por muito tempo ela havia tomado hormônios sem acompanhamento de um profissional da 

saúde. Em termos de escolaridade, Sandra tem o ensino médio completo. Em se tratando de 

ocupação profissional, ela exercia na época da entrevista a função de operadora de caixa de 

um bar.   
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Tônia: Tônia se apresentou como mulher transexual e professora da rede municipal de 

educação de Goiânia, função que, a contar da data da entrevista, ela já exercia há oito anos. 

Com curso superior concluído, ela se definiu como pesquisadora da área de ciências humanas. 

Ela tinha trinta e cinco anos de idade, e contou que desde criança já se via como mulher, 

mesmo sendo tratada como homem. Ela é a única colaboradora desta pesquisa que nunca teve 

ligação com o Projeto TX. A propósito, ela disse que tem interesse por muitas das 

transformações corporais atualmente ofertadas às pessoas transexuais, porém, não tem 

condições de custeá-las e nem cogita fazê-las pela rede pública de saúde, pois considera os 

serviços muito precários. Quanto à retificação do nome nos documentos, ainda não tinha sido 

feita.    

 QUADRO RESUMIDO DO PERFIL DAS PESSOAS ENTREVISTADAS 

 

Nome 

 

Idade 

(anos) 

 

Residência 

 

Estado civil 15 

 

Ocupação 

 

Escolaridade 

 

Brenda 

 

30 

 

Goiânia 

 

 

Casada 

 

Servidora Pública 

Estadual –  Secretária 

executiva 

 

Superior 

incompleto 

 

Davi 

 

46 

 

Goiânia 

 

 

Casado 

 

Servidor Público 

Estadual – Assessor 

parlamentar 

 

Superior 

completo 

 

Karina 

 

48 

 

Goiânia 

 

 

Casada 

 

Servidora Pública 

Municipal – Técnica 

em enfermagem 

 

Ensino médio 

completo –  

Curso Técnico 

 

Marcela 

 

27 

 

Goiânia  

 

 

Solteira 

 

Estudante 

Desempregada 

 

Superior 

incompleto 

 

Sandra 

      

28 

 

Aparecida 

de 

Goiânia  

  

Solteira 

 

Funcionária de 

empresa privada – 

Operadora de caixa 

 

Ensino médio 

completo 

 

Mateus 

 

22 

 

Goiânia 

 

Solteiro 

    

Estudante 

Desempregado  

 

Superior 

incompleto 

 

Tônia 

 

35 

  

Goiânia 

 

 

Solteira 

 

Servidora Pública 

Municipal – 

Professora 

 

Superior 

completo 

                                                             
15 Essa informação refere-se ao modo como a pessoa se apresentou, o que não indica necessariamente o seu 

estado civil oficial.  
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Outro recorte que compõe o corpus da tese são as seguintes obras autobiográficas de 

dois homens transexuais: Viagem solitária: memórias de um transexual trinta anos depois, de 

João W. Nery; e Eu trans: a alça da bolsa, relatos de um transexual, de Jô Lessa. Tendo 

como modelo o que foi feito em relação às/aos colaboradoras/res da pesquisa, segue abaixo 

algumas breves palavras sobre cada um dos referidos autores: 

João Nery: Tido como o primeiro homem transexual brasileiro a fazer uma cirurgia de 

redesignação sexual, João Nery completou, em 2017, sessenta e sete anos de idade. Quando 

jovem, para articular a sua vida social como homem, João Nery tirou, por iniciativa própria, 

novos documentos, o que o levou a perder os seus direitos anteriores, inclusive o seu registro 

profissional do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Pode-se destacar também em sua 

biografia, o fato dele ter assumido a paternidade da gravidez de uma das mulheres com as 

quais conviveu. Nos dias atuais, João Nery é uma das grandes referências de transexualidade 

masculina no Brasil. Contudo, a sua visibilidade não se deve apenas às suas narrativas 

biográficas, mas também à sua frequente participação em eventos acadêmicos e programas 

televisivos, à sua expressiva atuação nas redes sociais e, mormente, à sua militância pelos 

direitos das pessoas transexuais.  

Jô Lessa: Jô Lessa se apresenta como funcionário público da cidade do Rio de Janeiro, 

casado e pai de um jovem de trinta anos, fruto de um estupro que ele sofreu aos dezessete 

anos de idade. Numa linguagem que ele próprio define como “coloquial e emotiva”, Jô Lessa 

narra os seus dramas, muitos dos quais não ligados diretamente à transexualidade, como por 

exemplo, as informações desencontradas quanto à sua filiação: ele nunca soube ao certo a sua 

origem. Quando a sua biografia foi lançada, em 2014, Jô Lessa tinha quarenta e sete anos de 

idade e, dentre as principais informações de seu livro, pode-se destacar o fato de que ele se 

“descobriu” como homem somente aos quarenta e cinco anos de idade, quando assistiu a uma 

palestra ministrada por João Nery. Jô Lessa se refere ao momento citado como o seu 

“segundo nascimento”, alegando que após ouvir a história de João Nery, a sua vida mudou, no 

sentido de que muitos conflitos relacionados à sua identidade de gênero se esclareceram. 

Outros dados de análise deste estudo são algumas imagens relacionadas com o tema da 

pesquisa, que são inseridas no texto como ilustração das questões discutidas e, ainda, algumas 

observações feitas durante alguns eventos sobre transexualidades. Quanto aos depoimentos 

analisados, são fragmentos de falas sobre algum assunto relacionado à questão da identidade 

de gênero, tais como as transformações corporais, as estratégias de convivência, os anseios e 
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os dramas enfrentados em nome das identificações de gênero. Os excertos de falas aparecem 

no texto na forma de citações diretas. 

Em cumprimento às exigências do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Goiás, foi aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) aos sujeitos de pesquisa. O documento foi elaborado de modo que coube ao sujeito de 

pesquisa permitir ou não a sua identificação nos resultados do estudo, através de rubrica em 

espaços destinados a esse objetivo ao final do documento, antes do local das assinaturas. Duas 

colaboradoras da pesquisa, apesar de assinalarem a opção pela identificação, verbalmente me 

outorgaram a decisão pela revelação ao não de seus nomes. Diante disso, por entender que a 

revelação não seria algo relevante aos objetivos deste trabalho, optei por manter o sigilo, de 

maneira que assim como o que se sucedeu com as/os demais colaboradoras/res, os seus nomes 

foram trocados por nomes fictícios. 
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2  A “IDENTIDADE” DAS IDENTIDADES 

  Identidade, para que te quero?16 

Tania Navarro Swain 

Identidade é um conceito que interessa a muitas áreas do conhecimento científico, que 

o elaboram e o utilizam conforme os seus preceitos teóricos e metodológicos. No entanto, a 

noção de identidade não se restringe a conceituações científicas, pois está presente e tem 

grande importância para muitas outras áreas, tais como a literatura não científica, as artes em 

geral, os movimentos sociais, bem como a vida cotidiana de cada pessoa. Este capítulo 

contempla algumas reflexões sobre a questão da visibilidade das transexualidades nos dias 

atuais, assim como algumas considerações sobre o contexto mais amplo de interesse da 

sociologia contemporânea, tais como o modo de vida nas cidades na era moderna e a 

problemática da relação indivíduo e sociedade. Contempla ainda uma discussão teórica e 

conceitual sobre as noções de identidade e diferença e, finalmente, traz uma reflexão sobre os 

significados que as pessoas transexuais conferem às transformações corporais em relação à 

identidade de gênero.   

2.1  Transexualidades e contemporaneidade 

As transexualidades são fenômenos do contexto contemporâneo. Contudo, tal 

afirmação não sentencia a impossibilidade de situarmos em outros contextos históricos ou 

culturais, determinadas práticas humanas que poderíamos considerar como situações de 

“trânsito” entre os gêneros, como o que acontecia em muitas tribos indígenas da América do 

Norte, conforme nos apresentam Fry e MacRae (1985). Nessas tribos, segundo os autores, era 

[...] perfeitamente possível um homem se “transformar” em mulher e até 

casar com outro homem. Estas pessoas eram conhecidas como homens-
mulher. Inversamente, mulheres também se “transformavam” socialmente 

em homens, também chegando muitas vezes a se casar com outras mulheres. 

São as mulheres-homem (FRY; MACRAE, 1985, p. 36, ênfases no original). 

Essas pessoas, genericamente chamadas de berdaches, por algum motivo não podiam 

ou não desejavam se conformar às atribuições sociais e sexuais relacionadas ao seu sexo 

                                                             
 

 
16 Título de um dos trabalhos produzidos pela historiadora feminista Tania Navarro Swain. Disponível em: 

<http://www.tanianavarroswain.com.br/brasil/identidade%20p%20q%20te%20qyero.htm>. 

 

 

http://www.tanianavarroswain.com.br/brasil/identidade%20p%20q%20te%20qyero.htm
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biológico. Diante disso, elas tinham a opção de adotar os atributos do outro sexo, sem sofrer 

com isso represálias por parte do grupo (FRY; MACRAE, 1985). Em sua tese de doutorado, 

Alexandre Saadeh (2004) elenca uma série de tribos onde aconteceriam comportamentos 

dessa ordem, com destaque para os Yuman, povos que acreditavam numa “mudança de 

espírito” após alguns sonhos que ocorreriam na puberdade. Nos sonhos em questão, jovens 

homens sonhavam que seriam mulheres e a partir de então adotavam a postura e os trejeitos 

femininos. Essa situação ocorreria também no sentido inverso, ou seja, entre as jovens 

mulheres. A “mudança de espírito” implicaria numa transição de gênero que contava com a 

aprovação social.  

Com essas ilustrações, como já acenado, não pretendo situar em outros contextos 

alguma experiência que se possa dizer de transexualidade, mas somente apontar a ocorrência 

do que estou chamando de transição de gênero. Quando digo que as transexualidades são 

fenômenos contemporâneos, quero argumentar que essas experiências são compreendidas e 

nomeadas como tal a partir do que existe hoje em termos de entendimentos e conhecimentos 

produzidos sobre elas. E, certamente, esses entendimentos e conhecimentos estão muito 

distantes dos fatos ilustrados, assim como das ideias de Magnus Hirschfeld, um médico e 

sexólogo alemão que, segundo Pierre-Henri Castel (2001), em 1910 teria utilizado o termo 

transexual pela primeira vez, porém, conjugado na expressão “transexualpsíquico”. Hirschfeld 

não estabelecia diferenças entre transexualidade e homossexualidade. 

Segundo Márcia Arán e Daniela Murta (2009), o entendimento contemporâneo de 

transexualidade não segue uma linha unívoca, podendo ser compreendido a partir de dois 

eixos principais. De acordo com as pesquisadoras, um desses eixos seria defendido por 

autores/as para os/as quais só é possível falar de transexualidade a partir da sua relação com a 

medicina, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento das tecnologias de redesignação 

sexual. Já para os/as autores/as que defendem o outro eixo, a transexualidade é compreendida 

como uma consequência da revolução dos costumes advinda das problematizações sobre o 

sexo e da emergência do conceito de gênero. 

No entanto, não considero que esses eixos de entendimento sejam excludentes, pois, 

como pude constatar em minha pesquisa de mestrado, tanto as primeiras teorizações sobre as 

transexualidades, incluindo as discussões sobre tratamento por meio de tecnologias de 

redesignação sexual, quanto o florescimento de problematizações sobre a imutabilidade do 

sexo e as primeiras elaborações do conceito de gênero, são acontecimentos que ocorreram 

num mesmo contexto histórico, as décadas de 1950 e 1960, um período fértil em se tratando 

das tentativas de se produzir um saber sobre as transexualidades. Vale ressaltar que o saber 
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que prevaleceu foi o saber médico, com a consequente definição da transexualidade como 

patologia e da redesignação sexual como o tratamento correspondente. Todavia, se este é um 

dado da realidade nos dias atuais, também o são os movimentos pela despatologização das 

identidades trans (JESÚS, 2013). 

Conforme mencionei no memorial sobre o meu encontro com as transexualidades, 

somente em 2008 tiveram início os meus conhecimentos acadêmicos sobre transexualidade. 

De lá para cá, pude observar muitas mudanças envolvendo esse fenômeno, como por 

exemplo, a crescente visibilidade de pessoas transexuais no Brasil, tanto na esfera midiática, 

quanto nos movimentos sociais. Nos últimos anos, algumas pessoas transexuais têm sido 

destacadas pela mídia, tais como Laerte Coutinho, um dos principais nomes do cartum no 

Brasil; o ator Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen; a modelo Lea T, filha do ex-

jogador de futebol Toninho Cerezo; a atriz Caitlyn Jenner, conhecida anteriormente como 

Bruce Jenner, um ex-atleta dos Estados Unidos; e João Nery, apresentado como o primeiro 

homem transexual brasileiro a realizar a redesignação sexual. A mídia não apenas visibiliza, 

ela também mobiliza discursos. Lea T, por exemplo, de bicicleta, conduziu a delegação 

brasileira na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Dias 

antes, Laerte Coutinho já havia registrado a sua participação no evento, na condução da tocha 

olímpica. Por essas e outras, o referido evento foi apelidado pelos discursos informais de “a 

Olimpíada da Diversidade”. 

Entretanto, o que prevalece na exposição midiática de pessoas transexuais é uma 

espécie de espetacularização de suas imagens, ressaltando o “antes” e o “depois” de suas 

transições de gênero. Em evidência nos dias atuais, a transexualidade está sendo abordada 

inclusive por uma novela da Rede Globo de Televisão, a novela A força do Querer, escrita 

por Glória Perez, e que tem entre as suas personagens, um homem transexual. Porém, em 

alguns pontos, o texto do folhetim se esbarra em discursos do senso comum e, assim, pode 

reforçar estereótipos. Por outro lado, a atriz Carol Duarte, que dá vida à personagem 

Ivan/Ivana, tem retratado com maestria algumas situações enfrentadas por grande parte das 

pessoas transexuais, como os conflitos com o corpo, as dificuldades de aceitação da família e 

as discriminações e violências.  

Contudo, a mídia é apenas um dos meios de visibilidade das transexualidades na 

atualidade. Segundo Simone Ávila (2014), as pessoas transexuais passaram a ter maior 

visibilidade desde a década de 1990, devido a uma série de eventos, como a implantação de 
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políticas públicas de combate à aids, a atuação do movimento LGBT,17 o surgimento da 

internet comercial, e a autorização das cirurgias de redesignação sexual pelo Conselho Federal 

de Medicina (CFM) em 1997. Podemos acrescentar nesta lista, a implantação em 2008 pelo 

Ministério da Saúde, do Processo Transexualizador18 no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Dessa maneira, não são apenas as pessoas transexuais do meio artístico que passaram a 

ser vistas, mas também aquelas que estão inseridas no contexto de vida dos cidadãos e cidadãs 

comuns. No caso específico de Goiânia, destaco o funcionamento do Projeto TX como um 

fator que vem promovendo a visibilidade dessas pessoas. Também dentro do espaço da UFG, 

sobretudo no que se refere ao quadro discente, tem sido expressiva a presença de pessoas 

transexuais, inclusive com a organização de coletivos, como por exemplo, o TransAção UFG, 

que, em sua página no Facebook, se define como um coletivo universitário de mulheres e 

homens transexuais, pessoas travestis e transgêneras, familiares e apoiadores da causa trans na 

UFG. 

  Em termos gerais, a visibilidade de qualquer pessoa nos dias atuais está intimamente 

ligada aos recursos e aos modos de vida do contexto urbano. É fato que as cidades são, por 

excelência, espaços de convivência entre indivíduos totalmente diversos e desconhecidos. 

Para Georg Simmel (1979), em consequência do modo de vida caracteristicamente comercial 

nos centros urbanos, os processos de individualização, diferenciação e especialização foram 

favorecidos, de maneira que as relações formais e mecânicas ganharam espaço em detrimento 

das relações afetivas, que são próprias das sociedades mais simples. Porém, se por um lado a 

vida urbana confere ao indivíduo uma liberdade incomparável, pela possibilidade de vivenciar 

os mais diversos aspectos de sua personalidade, por outro lado, força esse mesmo indivíduo a 

se adequar aos parâmetros de uma vida coletiva marcada por uma divisão social do trabalho 

altamente desenvolvida, o que o torna dependente dos outros.  

Com base nestas acepções de Simmel, Gilberto Velho (1995) vai dizer que a metrópole 

não inaugura a heterogeneidade, mas apresenta-se como um espaço paradigmático da 

diferenciação de domínios e papéis sociais. Ou seja, para o autor, a grande cidade não só 

incorpora visões de mundo e estilos de vida diferentes, como também está constantemente 

                                                             
17 Após decisão aprovada na 1ª Conferência Nacional LGBT em junho de 2008, o movimento social organizado 

tende a utilizar as letras LGBT nesta ordem para se referir a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.  
18 O Processo Transexualizador refere-se ao conjunto de procedimentos efetuados em programas específicos da 

área de saúde no atendimento de pessoas transexuais e travestis que desejam, sobretudo, passar por 

transformações corporais a fim de se adequarem ao gênero com o qual se identificam. Os principais benefícios 

do Processo Transexualizador são a hormonioterapia, as cirurgias de redesignação sexual, a psicoterapia e a 

assistência social. No entanto, como pude observar nesta pesquisa, muitas pessoas consideram também como 

parte do Processo Transexualizador, a emissão de novos documentos. 
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produzindo processos de diferenciação, isto é, identidades sociais. Vale apontar, contudo, o 

paradoxo intrínseco dessa situação: se por um lado a cidade moderna oferece ao indivíduo a 

possibilidade de transitar entre vários mundos e esferas diferenciadas, por outro lado, é um 

lugar privilegiado para a produção das condições de desigualdade e exclusão social,  

A vida nas cidades constitui essencialmente o contexto que muitos autores chamam de 

pós-modernidade ou modernidade tardia, que é analisado de diferentes formas pelas vertentes 

das ciências humanas contemporâneas. Ulrich Beck (1997) concebe a atualidade em termos 

de “sociedade de risco”, na qual o velho sistema da sociedade industrial, até então detentor 

dos valores estruturantes da vida social, está fragmentado em virtude de seu  próprio 

progresso. Para o autor, as transformações em escala global que vêm ocorrendo nas formações 

de classe, nas camadas sociais, na família nuclear, nos papéis de gênero, nas empresas, nas 

tecnologias e em muitos outros campos da vida social, são consequências da própria 

modernidade. 

Segundo Beck (1997), nessa sociedade de risco global, as referências de outrora ( para 

o desespero dos especialistas) já não oferecem qualquer garantia, de modo que o que paira 

sobre as nossas cabeças são as incertezas, inclusive em relação à sobrevivência do próprio 

planeta que habitamos. A de se pontuar, porém, a natureza ambígua e contraditória dessa 

situação, pois nesse contexto de fragmentação das referências tradicionais, cada indivíduo 

torna-se responsável pela própria biografia ao mesmo tempo em que surgem novas formas de 

participação política, às quais Beck denomina de “subpolítica”. Essas novas redes de relações 

se constituem de baixo para cima, coexistindo com as elites do poder (pois estas ainda não 

foram substituídas), e tendo como foco as novas demandas formadas por questões de gênero, 

étnicas, identitárias, entre outras.  

Beck traz o conceito de “sociedade de risco” dentro da discussão sobre “modernidade 

reflexiva”, que foi uma questão debatida também por Anthony Giddens (2002), para quem, na 

modernidade tardia, não só a natureza da vida social cotidiana tem sido radicalmente alterada, 

como também os aspectos mais pessoais da nossa existência. A reflexividade da vida social 

moderna consiste, segundo Giddens (1991, p. 39), “no fato de que as práticas sociais são 

constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre estas próprias 

práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter”. Quanto ao aspecto subjetivo, o autor 

vai dizer que as condições sociais da modernidade impõem a todos nós um processo de 

“encontrar-se a si mesmo”, que engloba intervenções e transformações ativas em relação ao 

próprio eu. Ou seja, uma vez alterado pelas condições da modernidade, o eu torna-se um 

projeto reflexivo do indivíduo, podendo ser explorado e construído como parte de um 
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processo que conecta mudança pessoal e social. Sendo assim, é uma questão que integra as 

esferas micro e macro.  

Sobre essa questão, Norbert Elias (1994) já havia pontuado que indivíduo e sociedade 

não devem ser tomados como elementos isolados, mas considerados em suas relações. O autor 

salienta que embora tenhamos ideia do que somos como indivíduo e como sociedade, 

considerando essas situações como distintas, na realidade essa distinção não existe. Ou seja, 

toda sociedade humana é formada por indivíduos e todo indivíduo humano só se humaniza a 

partir do convívio com os outros, pois, é nas relações sociais que se aprende a agir, a falar, a 

sentir. Os indivíduos, ao serem ao mesmo tempo integrantes e constituintes da sociedade, 

modelam-na e modelam-se ao se relacionarem uns com os outros. Indivíduo e sociedade 

estão, assim, em constante processo de transformação. As transformações, contudo, nunca 

ocorrem aleatoriamente, mas sempre visam atender necessidades da sociedade de acordo com 

as convenções de cada época. 

Assim como Norbert Elias, Pierre Bourdieu também abraçou a tarefa de produzir 

teorias que rompessem a aparente oposição entre indivíduo e sociedade. Segundo Bourdieu 

(1993), a realidade social não deve ser compreendida somente pelas relações objetivas, mas 

também pelas relações dialéticas que acontecem entre as estruturas e um sistema de esquemas 

individuais, o habitus, entendido pelo autor nos seguintes termos: 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 

todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz 

de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de 

tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de 
esquemas, que permitem resolver os problemas da mesma forma, e às 

correções incessantes dos resultados obtidos, dialeticamente produzidas por 

esses resultados (BOURDIEU, 1993, p. 65, ênfases no original).   

Noutras palavras, o habitus pode ser definido como um sistema cognitivo socialmente 

constituído de disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas cognições), adquirido 

através de uma aprendizagem implícita e explícita que gera práticas individuais e esquemas 

básicos, tanto de percepção, quanto de pensamento e ação. Mesmo se referindo a disposições 

duráveis, o habitus sofre transformações, pois está ligado às contingências do processo de 

socialização. Em Bourdieu, o habitus foi pensado junto ao conceito de campo, definido como 

um espaço de relações entre as posições objetivas, as instituições, os discursos. Trata-se de 

espaços sociais pelos quais se estabelecem as relações entre diferentes grupos, onde os 

agentes  interagem e competem pelas posições de poder. 19 

                                                             
19 Ibidem. 
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Ao levar em conta tanto os aspectos objetivos quanto os subjetivos na conceituação do 

habitus, Bourdieu pretendeu elaborar uma teoria social que integrasse ação humana e 

estrutura, de maneira a não perder de vista o indivíduo e nem desconsiderar as instâncias 

sociais que o produziram. Pela concepção do autor, o indivíduo explicita a rede de relações e 

ocupa um lugar na estrutura. A produção teórica de Pierre Bourdieu, assim como de Norbert 

Elias e de muitos outros sociólogos que poderiam ser aqui elencados, nos ajuda a 

compreender em sentido mais amplo, o contexto social em que vivemos e no interior do qual 

são produzidos os mais diversos entendimentos, dentre os quais, o que compreendemos como 

identidades.  

2.2  Algumas considerações sobre identidade e diferença 

Dentro da abrangência da noção de identidade, há uma questão que sempre comparece 

nas discussões: se as identidades são naturais ou construídas. O que se pode dizer é que, em se 

tratando de alguns aspectos identitários, o processo de construção, o “tornar-se”, é evidente, 

como por exemplo, um homem que se tornou professor, uma mulher que se tornou Presidenta 

da República de seu país, ou uma jovem que se tornou militante de um movimento social. Já 

em relação a outros aspectos da identidade, como por exemplo, o gênero e a sexualidade, há 

uma tendência na sociedade em considerá-los como naturais no sentido estrito, como que 

predeterminados por fatores de ordem biológica. Entretanto, esse ponto de vista não é 

unânime, sendo contraposto por linhas de pensamento que não veem esses aspectos como 

inatos, mas como construções.  

Conforme mencionei na introdução deste trabalho, esta pesquisa tem como norte a 

concepção de que as identidades são construídas. Mas, como se daria esse processo de 

construção? São oportunas neste momento algumas considerações do sociólogo jamaicano 

Stuart Hall, um dos principais autores do campo dos Estudos Culturais. Para esse autor, uma 

maneira possível de se pensar o processo de construção das identidades é através do conceito 

de identificação. A princípio, o conceito de identificação foi cunhado pela psicanálise, 

perspectiva através da qual os autores Laplanche e Pontalis (2001, p. 226) elaboraram a 

seguinte definição: “Processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, uma 

propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo o modelo 

desse outro. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações”.  

Entretanto, Stuart Hall ressalta que, assim como identidade, o que entendemos por 

identificação não está livre de “dificuldades conceituais”. Dessa maneira, o autor argumenta 
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que o que nos resta então é buscar compreensão em dois repertórios: o repertório discursivo e 

o psicanalítico. Na abordagem discursiva, de acordo com o referido autor,  

[...] a identificação [é vista] como uma construção, como um processo nunca 
completado – como algo sempre “em processo”. Ela não é, nunca, 

completamente determinada – no sentido de que se pode, sempre, “ganhá-la” 

ou “perdê-la”; no sentido de que ela pode ser, sempre, sustentada ou 
abandonada. Embora tenha suas condições determinadas de existência, o que 

inclui os recursos materiais e simbólicos exigidos para sustentá-la, a 

identificação é, ao fim e ao cabo, condicional; ela está, ao fim e ao cabo, 

alojada na contingência (HALL, 2012, p. 106, ênfases no original).  

Se essa abordagem destaca o caráter contingencial e processual da identificação, em 

termos de um devir, a abordagem psicanalítica vai destacar a natureza ambivalente das 

identificações, que inclui conteúdos opostos, como amor e ódio, e abarca as dimensões 

consciente e inconsciente do psiquismo. As identificações são centrais nas relações do sujeito 

com o outro, que é a referência a partir da qual vai ocorrer a “moldagem” do próprio sujeito. 

Devido à sua ambivalência, as identificações nunca formam um sistema relacional coerente, 

mas sinalizam a coexistência de conteúdos contraditórios (HALL, 2012). 

 Na defesa de seus argumentos, Stuart Hall assinala que, na atualidade, o conceito de 

identidade está imerso num paradoxo, pois, ao mesmo tempo em que suscita uma explosão 

discursiva em torno de si, tem sido também submetido a uma severa análise por parte de 

disciplinas tais como a filosofia, a crítica feminista, a crítica cultural, assim como as 

perspectivas teóricas pós-modernistas. Para o autor, de uma maneira ou de outra, todas essas 

disciplinas criticam a ideia de uma identidade integral, originária e unificada. Trata-se de um 

ponto de vista que, numa postura antiessencialista, concebe a identidade como processual e 

fragmentada.20  

Stuart Hall defende, então, que a necessidade de discutirmos ou recorrermos à 

identidade advém de dois motivos. O primeiro desses motivos tem ligação com a perspectiva 

desconstrutiva, que tem submetido ao exame crítico muitos dos conceitos essencialistas. Ao 

contrário de algumas formas de crítica que propõem a substituição de conceitos ultrapassados 

por outros mais adequados, a perspectiva desconstrutiva argumenta que não se trata de 

substituí-los, mas de colocá-los “sob rasura”. Ou seja, esses conceitos já não são eficazes em 

suas formas originais, mas, em virtude de ainda não terem sido inteiramente suplantados, o 

que nos resta é continuar a utilizá-los, porém, em suas formas desconstruídas, fora do 

paradigma original no qual foram criados.21 

                                                             
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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Se o conceito de identidade continua incrustado nas discussões e preocupações das 

ciências humanas, é por que, conforme destacou Stuart Hall, trata-se de um conceito que 

opera “sob rasura”, no interstício paradoxal entre estar ultrapassado e o fato de ainda ser lido. 

Dessa maneira, a identidade se resume a “uma ideia que não pode ser pensada da forma 

antiga, mas sem a qual certas questões-chave não podem ser sequer pensadas” (HALL, 2012, 

p. 104). 

A segunda razão pela qual a identidade é necessária, segundo Stuart Hall, refere-se à 

centralidade que a identidade tem para a questão da agência e da política. Quanto à política, o 

autor destaca a importância do significante “identidade” e de sua relação essencial com uma 

política de localização, bem como as dificuldades e instabilidades enfrentadas pelas 

modalidades atuais da chamada “política de identidade”. Por agência, assim como Foucault, o 

autor não concebe a existência de um sujeito transcendental situado na origem de toda 

historicidade, mas um sujeito que ocupa posições de identidade no interior de práticas 

discursivas. A qualidade fluida das identidades remete ao processo mesmo de sua construção, 

o processo de identificação, que nunca é concluído, mas se estende por toda a vida do sujeito. 

Nesse sentido, as identidades são pontos de apego temporários às posições de sujeito que são 

produzidas pelas práticas discursivas.22 

O ponto central desses argumentos é que as identidades não são naturais, mas 

construídas. O fato de serem construídas é o que possibilita as identidades de serem fluidas. 

Se não fossem construídas, seriam predeterminadas por algum tipo de essência que 

prescreveria, inclusive, qualquer desenvolvimento ou variação que pudessem vir a ter. Se 

assim fosse, ao invés da possibilidade de sofrerem mudanças e transformações de acordo com 

as circunstâncias, as identidades seriam estáveis e inteiramente previsíveis. Mas, estas não 

são, definitivamente, características das identidades, pois os sujeitos não nascem com 

identidades prontas ou com percursos identitários definidos. A identidade só existe a partir do 

processo de sua produção. Mas, em que consiste esse processo? 

Como bem pontua Kathryn Woodward (2012), as identidades são formadas 

relativamente a outras identidades, ou seja, para existirem, as identidades dependem de algo 

exterior a elas. Só podemos afirmar o que somos a partir do que não somos. A identidade é, 

assim, marcada pelo seu correlato: a diferença. Produzir uma identidade implica em 

diferenciar o que é do que não é. Isto se traduz em um sistema classificatório e explicita que a 

identidade está vinculada também a condições sociais e materiais. Na dimensão social, o 

                                                             
22 Ibidem. 
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sistema classificatório consiste em organizar e dividir as relações sociais em pelo menos dois 

grupos de oposição: “nós” e “eles”. 

Essa questão reporta à ideia de um exterior constitutivo da qual Judith Butler (1998, p. 

22) faz uso ao argumentar que “é importante lembrar que os sujeitos se constituem mediante a 

exclusão, isto é, mediante a criação de um domínio de sujeitos desautorizados, pré-sujeitos, 

representações de degradação, populações apagadas da vista”. Se, de acordo com esse 

argumento, o funcionamento de qualquer identidade se dá através de processos de exclusão, 

isso significa que alguns sujeitos serão produzidos sob o domínio da abjeção e da 

marginalização. Trata-se, portanto, de um processo que envolve hierarquias, pelo qual muitos 

sujeitos são relegados à desigualdade de direitos simplesmente pelo fato de serem diferentes 

(mulher, negro, homossexual, transgênero, proletário) em relação à referência (homem, 

branco, heterossexual, cisgênero, burguês).  

Sobre essa questão, Tomaz Tadeu da Silva (2012) teceu o seguinte apontamento:  

A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as 

operações de incluir e de excluir. Como vimos, dizer “o que somos” 

significa também dizer “o que não somos”. A identidade e a diferença se 
traduzem, assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não 

pertence, sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a 

identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o 
que fica dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a uma forte 

separação entre “nós” e “eles”. Essa demarcação de fronteiras, essa 

separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam 

relações de poder. “Nós” e “eles” não são, neste caso, simples distinções 
gramaticais. Os pronomes “nós” e “eles” não são, aqui, simples categorias 

gramaticais, mas evidentes indicadores de posições-de-sujeito fortemente 

marcadas por relações de poder (SILVA, 2012, p. 82, ênfases no original). 

Neste sistema de classificação entre “nós” e “eles”, as identidades que representam a 

categoria “eles” sempre carregam a marca da diferença enquanto exclusão, de maneira que o 

“outro é o outro gênero, o outro é a cor diferente, o outro é a outra sexualidade, o outro é a 

outra raça, o outro é a outra nacionalidade, o outro é o corpo diferente” (SILVA, 2012, p. 97).  

Para Avtar Brah (2006), a diferença deve ser compreendida desde o modo particular 

de o sujeito atribuir sentido às relações socioeconômicas e culturais na vida cotidiana, até a 

maneira como narrativas coletivas são compartilhadas dentro de sentimentos de comunidade, 

formando identidades de grupo. Além disso, a compreensão de diferença proposta por Avtar 

Brah refuta a noção de um “eu” unitário, centrado e racional, e, consequentemente, concebe a 

subjetividade como fragmentada e em constante processo.  

Nessa perspectiva, a formação do sujeito se dá a partir de uma complexa relação entre 

aspectos sociais e subjetivos, o que embaralha as fronteiras entre o pessoal e o político. Para 
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Avtar Brah (2006), o modo de perceber ou conceber os eventos depende de como o sujeito é 

culturalmente construído, em face dos discursos que tem à sua disposição, e das diversas 

maneiras como esse processo de construção pode se configurar em sua psique. A autora 

salienta que ao se analisar a diferença em sua dimensão social, o importante é saber como essa 

diferença está sendo definida, ou seja, se as percepções atuam no sentido de afirmar a 

diversidade ou se fomentam práticas de exclusão e discriminação. 

 O principal argumento de todas as considerações supracitadas é que, ao invés de 

dados naturais, as identidades e as diferenças são socialmente construídas, e que tal 

construção ocorre no interior de relações de saber-poder, não de maneira aleatória, mas no 

sentido de produzi-las enquanto categorias correlatas. Como defendeu Stuart Hall (2012), as 

identidades são sempre construídas mediante a diferença, e não fora dela. Se não são dados 

naturais, logo, as identidades e as diferenças são efeitos das relações de saber-poder sobre as 

subjetividades e os corpos.  

2.3  Corpo e identidade 

Uma questão que não pode ser negligenciada na discussão ora efetuada é a relação 

entre identidade e corpo. Como pensar essa relação em “tempos” de identidades fluidas? O 

que as pessoas esperam alcançar quando modificam os seus corpos? Esses questionamentos 

sinalizam, acima de tudo, que o corpo não é uma entidade fixa, mas plástica. É justamente a 

plasticidade corporal o que propicia aos sujeitos certa liberdade para manejarem as suas 

identidades, tendo em vista que, como destacou Kathryn Woodward (2012, p. 15), o “corpo é 

um dos locais envolvidos no estabelecimento das fronteiras que definem quem nós somos, 

servindo de fundamento para a identidade”. 

Dada a sua plasticidade, o corpo não é uma natureza incontestável que explica a si 

mesma, como bem argumentou David Le Breton (2007) quando discorria sobre a sociologia 

do corpo. O que entendemos por corpo, segundo o autor,    

[...] é socialmente construído, tanto nas suas ações sobre a cena coletiva 

quanto nas teorias que explicam seu funcionamento ou nas relações que 

mantém com o homem que encarna. A caracterização do corpo, longe de ser 
unanimidade nas sociedades humanas, revela-se surpreendentemente difícil e 

suscita várias questões epistemológicas. O corpo é uma falsa evidência, não 

é um dado inequívoco, mas o efeito de uma elaboração social e cultural (LE 

BRETON, 2007, p. 26).  

Diante deste fato, Le Breton defende que disciplinas como a sociologia e a 

antropologia devem atentar-se à ambiguidade e à efemeridade do corpo, compreendendo a 

corporeidade enquanto estrutura simbólica, o que permite vislumbrar um quadro heterogêneo 
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de representações, imaginários, desempenhos e limites que variam significativamente 

conforme as sociedades. Enquanto efeito de elaborações sociais e culturais, o corpo não é uma 

concretude pronta e acabada, a despeito da materialidade que lhe é atribuída.23  

Também Foucault (1984; 1985) traz contribuições pertinentes à nossa intenção de 

pensar corpo e identidade. O autor fala em “artes da existência”, práticas refletidas e 

voluntárias de cuidado de si em termos de um regime do uso comedido dos prazeres, pela 

fixação de regras de conduta em relação à atividade sexual, à prática de exercícios físicos, à 

dieta alimentar e ao sono. Segundo Foucault (1984, p. 15), através dessas práticas, o indivíduo 

procura também “se transformar, modificar-se em seu ser singular e fazer de sua vida uma 

obra que seja portadora de certos valores estéticos e responda a certos critérios de estilo”. 

A arte do regime visaria, segundo Crístian Paiva (2000, p. 143), “a constituir o 

indivíduo como sujeito, mestre de sua própria conduta, isto é, de se tornar o hábil e prudente 

guia de si mesmo, mestre de seu corpo e de seus prazeres”. Nesse mesmo sentido, Cláudio 

Lúcio Mendes (2006) reforça a ideia de que, para Foucault, o corpo não é uma matéria física 

inerte e sem vida, mas uma superfície moldável e transformável por tecnologias, de modo que 

seria “um arcabouço para os processos de subjetivação, a trajetória para se chegar ao ‘ser’ e 

também ser prisioneiro deste. A constituição do ser humano, como um tipo específico de 

sujeito, ou seja, subjetivado de determinada maneira, só é possível pelo ‘caminho’ do corpo” 

(MENDES, 2006, p. 168, ênfases no original). 

 Em maior ou menor grau, as considerações supracitadas remetem para a contradição e 

a efemeridade da relação entre corpo e identidade, como também o faz o apontamento de 

Guacira Lopes Louro (2000): 

Nossos corpos constituem-se na referência que ancora, por força, a 

identidade. E, aparentemente, o corpo é inequívoco, evidente por si; em 

consequência, esperamos que o corpo dite a identidade, sem ambiguidades 

nem inconstância. Aparentemente se deduz uma identidade de gênero, sexual 
ou étnica de "marcas" biológicas; o processo é, no entanto, muito mais 

complexo e essa dedução pode ser (e muitas vezes é) equivocada. Os corpos 

são significados pela cultura e, continuamente, por ela alterados. Talvez 
devêssemos nos perguntar, antes de tudo, como determinada característica 

passou a ser reconhecida (passou a ser significada) como uma "marca" 

definidora da identidade; perguntar, também, quais os significados que, 
nesse momento e nessa cultura, estão sendo atribuídos a tal marca ou a tal 

aparência. Pode ocorrer, além disso, que os desejos e as necessidades que 

alguém experimenta estejam em discordância com a aparência de seu corpo. 

[...] O corpo se altera com a passagem do tempo, com a doença, com 
mudanças de hábitos alimentares e de vida, com possibilidades distintas de 

prazer ou com novas formas de intervenção médica e tecnológica  (LOURO, 

2000, p. 7, ênfases no original).  

                                                             
23 Ibidem.  
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O que se vê nessas reflexões, é que os enunciados a favor da plasticidade do corpo 

sempre buscam desconstruir a ideia de inequivocidade e estabilidade que baseia os discursos 

hegemônicos sobre os corpos e as identidades. Nessa direção, Marcel Mauss (2003) vai dizer 

que todas as nossas maneiras de agir são técnicas. Técnicas do corpo. Por esse conceito, o 

autor compreende os modos pelos quais em cada sociedade e de forma tradicional, os 

indivíduos sabem servir-se de seus corpos. Na perspectiva do autor, o corpo é sempre uma 

construção simbólica e cultural, inclusive em relação aos hábitos e aprendizagens mais 

triviais, como andar, nadar, arremessar algum objeto, correr e até cuspir. Conforme observou 

Mayra Abreu (2014), do ponto de vista de Marcel Mauss, 

[...] o corpo, nas mais diferentes sociedades, é um espaço a partir do qual os 

seres sociais constroem significados. São atribuídos a ele os mais diferentes 

valores, definidos pela funcionalidade e anatomia, modos específicos de ser 
e de se comportar. Os seres sociais que experimentam e criam as 

representações não deixam de observar sua anatomia, a biologia e o 

funcionamento dos corpos de homens e mulheres. Como todas as 
representações, estas também se mostram carregadas de crenças, noções e 

valores capazes de conformarem homens e mulheres em papéis e 

convenções sociais (ABREU, 2014, p. 50). 

Em síntese, todos esses apontamentos deixam claro que sobre os corpos são investidos 

os mais diversos significados e tecnologias com a finalidade de produzi-los enquanto 

portadores de uma identidade. Esses investimentos incidem principalmente sobre a aparência, 

e vão desde procedimentos mais simples, como corte de cabelo, maquiagem, depilação e 

exercícios de condicionamento físico, até transformações estéticas complexas, através de 

intervenções cirúrgicas ou medicamentosas. O acesso a uma determinada aparência para o 

corpo depende também do uso de vestimentas específicas, assim como de alguns adereços. 

Nessa linha de análise, Sandro Braga e Patrícia Meneghel (2013) ressaltam que o 

corpo não é significado somente pelo que ele traz em termos de “carne e osso”, mas também 

através de muitos outros elementos de significação, tais como “obesidade, magreza, 

ornamentos, roupas, véus, cores, tatuagens, silicone, hormônios, implantes, vitaminas, 

remédios, cirurgias, chapéus, bonés, sapato, chibata (castigo), cicatriz, bronzeamento” 

(BRAGA; MENEGHEL, 2013, p. 90). O que está no centro desse argumento, é que a 

produção  de  sentidos  ao  corpo  e à subjetividade abarca uma infinidade de elementos, em 

se tratando de pequenas ou de grandes intervenções corporais. 

Tudo isso visa, acima de tudo, oferecer ao sujeito uma aparência congruente com a sua 

identidade. No caso das transexualidades, deposita-se na plasticidade do corpo a possibilidade 

de transformá-lo segundo o modelo tido como condizente à identidade de gênero declarada e 

reivindicada pelo sujeito. Essa situação exemplifica uma questão devidamente apontada por 
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Analídia Rodolpho Petry (2011), qual seja o fato de que através do corpo é que são 

evidenciadas muitas das construções de gênero e sexualidade.  

No contexto de significações e tecnologias da atualidade, as transformações corporais 

aparecem como possibilidades reais de construção de um corpo em harmonia com o eu. Para 

Francisco Ortega (2003), com os investimentos hoje disponíveis para se aplicar ao corpo, a 

distinção entre corpo e self tornou-se obsoleta. O corpo, através da aparência conferida pelos 

investimentos que recebe, representa a identidade desejada e é fundamental para a experiência 

do eu. 

Entretanto, é preciso considerar o caráter comercial e o paradoxo que envolve esta 

questão, uma vez que nem todas as transformações corporais gozam de aprovação popular, e, 

por outro lado, nem todas as pessoas desejam ou têm acesso às tecnologias hoje oferecidas. A 

oferta de tecnologias aplicadas ao corpo esteve no centro das reflexões empreendidas por 

Marcela Amaral (2011) em sua tese de doutorado. A autora chama a atenção para o fenômeno 

contemporâneo de submissão dos corpos às mais diversas formas de coerções estéticas, tais 

como dietas radicais, lipoaspirações, entre outras intervenções, como a retirada de costelas 

com a finalidade de afinar a cintura. Essas intervenções buscam primordialmente a construção 

de um “corpo perfeito”, tendo em vista a ideia de que ter um corpo nessa condição significaria 

ter acesso à felicidade.  

A ideia vendida na contemporaneidade é a de plenitude identitária. Digo vendida, pelo 

fato de que a promessa de uma identidade plena está relacionada ao consumo de recursos para 

se produzir um corpo saudável, belo e competitivo, conforme ressaltaram Luís Fernandes e 

Raquel Barbosa (2016). Como bem pontuaram os autores, o corpo é um objeto privilegiado 

para se analisar a interface entre o indivíduo e o social, pois a experiência física é sempre 

mediada e modificada por meio de categorias sociais. Nesse sentido, o corpo, estando inserido 

num incessante processo de construção a partir de padrões culturalmente estabelecidos e 

valorizados, torna-se uma instância com grande poder no jogo social e a principal ponte de 

ligação do indivíduo com o mundo. O sujeito está sempre a se fazer, e o faz pelo corpo. 

Porém, acreditamos na promessa de plenitude identitária que nos é oferecida pelo contexto 

capitalista contemporâneo. É como se uma vez “encontrada” a “verdadeira” identidade, 

teríamos alcançado a tão desejada plenitude, o que significaria dizer que não teríamos mais 

conflitos em relação ao que somos. 

Como já dizia Marcela Amaral (2011, p. 18-19), refletir sobre o corpo é um desafio 

para as ciências sociais, pois “nele estão registradas tensões entre o biológico e o social, que 

continuamente apresentam questões sobre o inato e o aprendido, o universal e o particular, 
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fazendo com que o/a pesquisador/a sinta-se sempre desafiado a desvendar os seus sentidos”. 

Conforme salientou a autora, o corpo é constantemente inventado e reinventado de acordo 

com cada época e contexto histórico, de maneira que os sentidos que lhe são atribuídos são 

sempre provisórios, justamente por se basearem em interesses e entendimentos culturalmente 

diversos.  

 E isso se aplica inclusive a um dos atributos do corpo mais protegidos pela ideia de 

natureza: o sexo. O sexo, ao contrário do que geralmente se concebe, não é um atributo 

inquestionável do corpo, uma evidência que se autoimpõe em virtude de uma natureza 

infalível. Obviamente que o surgimento da ideia de corpos sexuados é um acontecimento 

impossível de ser devidamente datado. Entretanto, a exemplo do que fez Thomas Laqueur 

(2001), é possível rastrear muitas concepções sobre o sexo, embora nenhum conjunto de fatos 

históricos mostre como a diferença sexual era de fato compreendida. A propósito, como bem 

esclarece o autor, o sexo é situacional, e assim como qualquer outro entendimento, só é 

explicável dentro de um determinado contexto histórico.  

 O argumento principal de Laqueur, é que o sexo nem sempre foi compreendido da 

maneira como o é hoje, que as culturas variam enormemente na forma como olham para a 

anatomia e a fisiologia dos corpos. O exemplo citado por Laqueur como contraponto ao 

modelo vigente de dois sexos opostos, complementares e incomensuráveis, é o modelo de 

sexo único defendido por Galeno, um influente médico de origem grega que viveu no segundo 

século da era cristã, cujas ideias embasaram muitos pressupostos da medicina ocidental 

durante muitos séculos. No modelo de sexo único proposto por Galeno, 

[...] as mulheres eram essencialmente homens, nos quais uma falta de calor 

vital – de perfeição – resultara na retenção interna das estruturas que no 

homem são visíveis na parte externa. [...]. Nesse mundo a vagina é vista 
como um pênis interno, os lábios como o prepúcio, o útero como o escroto e 

os ovários como os testículos (LAQUEUR, 2001, p. 16). 

 De acordo com Laqueur (2001), os dois sexos são uma invenção ainda muito nova, 

que teria ocorrido em alguma época do século XVIII. Nessa invenção, os órgãos que tinham 

nomes associados, como por exemplo, ovários e testículos, passaram a ser diferenciados em 

termos linguísticos. Por outro lado, os órgãos que sequer tinham um nome específico, 

passaram a ter, como é o caso da vagina. Essas mudanças, segundo o autor, não aconteceram 

de uma só vez e nem em todos os lugares ao mesmo tempo, e tampouco foram permanentes. 

Na opinião do autor, trata-se de um processo de transformações que, contudo, nunca se 

absteve por completo da ideia de sexo único. Essa assertiva de Laqueur faz sentido, 
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principalmente se considerarmos a atual concepção de uma estrutura genital indiferenciada 

quando dos primeiros contornos do corpo (Figura 1).  

 

Figura 1 – Estrutura genital indiferenciada em humanos.          Fonte: Google Imagens 

Como se vê nessa imagem, os sexos teriam origem num mesmo broto. A mudança de 

concepção de um sexo único para dois sexos pode ser vista como uma alteração na formação 

discursiva da medicina em relação aos conhecimentos sobre anatomia e fisiologia sexual. 

Contudo, segundo Laqueur (2001), a questão vai muito além, pois, na verdade, os dois sexos 

teriam sido inventados como um novo fundamento para o gênero. Para o autor,  

[...] tudo o que se queira dizer sobre sexo – de qualquer forma que o sexo 

seja compreendido – já contém em si uma reivindicação sobre gênero. O 

sexo, tanto no mundo de sexo único como no de dois sexos, é situacional; é 
explicável apenas dentro do contexto da luta sobre gênero e poder 

(LAQUEUR, 2001, p. 23, ênfases no original). 

Segundo Laqueur (2001), durante grande parte do século o XVII, quando ainda 

imperava a ideia de sexo único, o que determinava se uma pessoa era mulher ou homem não 

era o fato de pertencer organicamente a um sexo ou a outro, mas a posição que ela ocupava na 

sociedade, no que tange aos papéis culturais assumidos. Neste caso, o sexo era uma categoria 

sociológica, e não ontológica. A partir do século XVIII, a visão dominante passou a 

compreender a vida política, econômica e cultural das mulheres e dos homens, isto é, seus 

papéis de gênero, como baseados em dois sexos estáveis, incomensuráveis e opostos. Pelos 

registros de Laqueur, a história das representações das diferenças anatômicas entre os órgãos 

sexuais de homens e mulheres não dependeu das verdadeiras estruturas desses órgãos ou do 

que se sabia sobre eles. Na verdade, era a ideologia, e não a observação acurada o que 
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determinava a maneira como tais órgãos eram vistos e quais eram as diferenças importantes. 

De fato, isso tem a ver com gênero. Aliás, gênero é o tema a ser falado no próximo capítulo 

deste trabalho.  

2.4  Transformações corporais e transexualidades: algumas observações 

 Quais são os significados que as pessoas transexuais atribuem às transformações 

corporais? Quais são as expectativas dessas pessoas quando decidem pela transição de 

gênero? De forma bem generalizada, poder-se-á dizer que o que essas pessoas esperam desses 

procedimentos é conforto identitário. Como veremos no próximo capítulo, a construção das 

identidades de gênero geralmente envolve a pretensão de se alcançar uma aparência feminina 

ou masculina que seja inequívoca e inabalável, ainda que o gênero se sustente em 

estereótipos. Na atualidade, vários procedimentos podem ser utilizados na produção de uma 

aparência em conformidade com a identidade de gênero, dentre os quais, os procedimentos de 

redesignação sexual.  

Contudo, a redesignação sexual não é uma demanda de todas as pessoas transexuais 

que buscam por transformações corporais, apesar de ser um tema que sempre acompanhou as 

discussões sobre transexualidade, principalmente nos assuntos sobre assistência médica e 

questões jurídicas das pessoas transexuais, como a retificação dos documentos pessoais, que 

não raramente está atrelada à exigência de que a pessoa já tenha sido operada. Com o objetivo 

de estabelecer uma cronologia do fenômeno transexual, Pierre-Henri Castel (2001) aponta o 

que seriam os primeiros indícios do desenvolvimento de tecnologias de redesignação sexual, 

procedimentos que remontam ao século XIX e que tinham um caráter de cirurgia plástica:  

A vaginoplastia era uma técnica bem dominada desde a segunda metade do 

século XIX: a faloplastia começava a sê-lo graças a Harold Gillies, um dos 

pais da cirurgia plástica, virtuose de sua profissão, que a havia 
experimentado em 1917 em soldados mutilados. Gillies, ao qual se dirigiram 

após 1919 os intersexuais, e que redigiu um manual de cirurgia urogenital 

sobre essas pacientes, opera também alguns transexuais (CASTEL, 2001, p. 

85). 

Segundo o mesmo autor, a primeira pessoa transexual submetida a uma cirurgia 

considerada como de redesignação sexual, teria sido operada em 1921, em Dresden, na 

Alemanha. Trata-se de Lili Elbe, uma pintora dinamarquesa que a fim de adquirir uma 

aparência feminina, teria se submetido ainda a mais duas cirurgias, procedimentos que teriam 

sido realizados alguns anos depois, em 1930 (CASTEL, 2001). Recentemente, Lili Elbe teve 

o seu drama retratado no cinema através do filme The Danish Girl (EUA, 2015), traduzido no 

Brasil com o título A garota dinamarquesa, no qual ela foi interpretada pelo ator britânico 
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Eddie Redmayne (Figura 2). O que se sabe, é que Lili Elbe pouco usufruiu de todas as 

transformações corporais às quais se submeteu, uma vez que, segundo Jorge Leite Júnior 

(2008), ela faleceu pouco tempo depois da realização dos últimos procedimentos e, inclusive, 

sem completar a série de cirurgias que desejava.    

 

Figura 2 – Lili Elbe real e fictícia.                         Fonte: Google Imagens 

Se as primeiras cirurgias de redesignação sexual em pessoas transexuais ocorreram na 

década de 1920, a realização desse tipo de procedimento, segundo Jorge Leite Júnior ( 2008), 

só ganhou notoriedade e importância mundial em 1952, com a operação de George Jorgensen, 

um ex-soldado do exército americano que depois da realização da cirurgia adotou o nome de 

Christine Jorgensen, como uma forma de homenagear o médico responsável pela realização 

do procedimento, o cirurgião Christian Hamburguer. Consoante o autor, a atenção dada ao 

evento foi tamanha, que vários jornais,   

[...] revistas e todo o tipo de material de divulgação, tanto os considerados  

sérios como os sensacionalistas,  estampam  em  suas  páginas principais a 

“incrível” história de um militar, a quintessência da masculinidade ocidental, 
que se “transforma” em uma, literalmente, mulher provocante. Quase 

automaticamente, Christine Jorgensen torna-se uma celebridade, 

participando de entrevistas, programas de rádio e tudo o mais que, através da 

espetacularização de sua figura, pudesse recolher algum lucro econômico e 

social (LEITE JÚNIOR, 2008, p. 137, ênfases no original). 

Se Christine Jorgensen tornou-se uma celebridade em virtude de sua transição de 

gênero, a midiatização de seu caso não reverberou somente na direção da espetacularização de 

uma situação considerada excepcional, mas despertou também a atenção das ciências. 

Segundo Márcia Arán (2006), a popularidade da história de Christine fez com que várias áreas 

científicas, dentre as quais a sexologia, a endocrinologia, a urologia e a psiquiatria, 
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começassem a se interessar pela pesquisa e o tratamento do chamado “transexualismo”, 

principalmente pelo grande número de pessoas que passaram a demandar a redesignação 

sexual depois da divulgação do caso. 

No Brasil, segundo uma reportagem assinada por Cristiane Segatto (2002), a primeira 

cirurgia de redesignação sexual da qual se tem conhecimento foi realizada pelo médico 

Roberto Farina em 1971, na cidade de São Paulo. A ocorrência do procedimento foi 

amplamente destacada na época, não tanto em virtude da característica da cirurgia, mas pelas 

dimensões judiciais que adquiriu, pois esse tipo de intervenção médica ainda não era 

autorizado no Brasil. Diante disso, Roberto Farina foi sentenciado pelo delito de “lesões 

corporais”, sendo absolvido somente depois de alguns anos, quando a Justiça acatou o 

argumento de defesa de que a cirurgia era o único recurso possível para solucionar o 

sofrimento da paciente. As cirurgias de redesignação sexual deixaram de ser proibidas no 

Brasil em setembro de 1997, quando foram autorizadas pelo CFM, conforme citado 

anteriormente. 

O tema das cirurgias de redesignação sexual será retomado no último capítulo deste 

trabalho. Por ora, a discussão terá como foco a questão dos significados que as pessoas 

transexuais atribuem às transformações corporais. Nos estudos sobre transexualidade, 

geralmente é dada grande importância às transformações corporais, sendo que no caso dos 

manuais médicos de doenças, a CID-10 e DSM-V, o desejo pela transformação corporal é 

inclusive um critério diagnóstico de transexualidade, conforme veremos no capítulo As 

transexualidades nas malhas do saber-poder. Concordo que as transformações corporais 

tenham grande importância e centralidade para as pessoas transexuais na construção de suas 

identidades de gênero, tendo em vista que algum tipo de procedimento sempre é efetuado, 

nem que seja uma simples (porém minuciosa e constante) retirada de pelos do rosto com uma 

pinça, conforme o faz a colaboradora Tônia, que comentou:  

A preocupação é em eliminar pelos, eliminar pelos, eliminar pelos. Essa é a 

grande preocupação da atualidade, porque as outras coisas necessárias da 

aparência, a maquiagem não consegue esconder os pelos completamente. 
Então, nem maquiagem eu posso usar por conta desses pelos. Eu vou, com o 

meu décimo terceiro que vai sair agora em fevereiro, comprar uma máquina 

que depila por choque, que é a única máquina de depilação que apresenta 
resultado definitivo para qualquer tipo de fio, seja fio branco ou fio negro, 

essa máquina dá resultado definitivo para qualquer tipo de fio. Então, no 

momento, a minha preocupação com a aparência é a eliminação de pelos 

(Comunicação verbal, colaboradora Tônia). 

Dessa maneira, o que Tônia apresentava naquele momento em termos de aparência 

feminina era resultado do cuidado com a retirada dos pelos faciais e do uso de vestimentas 
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femininas, uma vez que ela não havia recorrido a nenhuma tecnologia de transformação 

corporal, nem mesmo ao uso de hormônios. Porém, não foi por opção que deixou de fazê-lo, 

mas “por conta de falta de dinheiro”, pois, se dependesse de sua vontade, ela faria uso de 

“praticamente todas” as tecnologias que hoje são oferecidas às pessoas transexuais para se 

adquirir uma aparência desejada. O posicionamento de Tônia sobre essa questão é 

contraditório, tendo em vista que ela se colocou muito crítica em relação aos padrões de 

aparência de gênero exigidos pela sociedade. Porém, se analisarmos a questão pelo viés 

identitário, talvez possamos compreender a postura contraditória de Tônia, pois, segundo ela, 

uma mulher transexual que não se enquadre dentro dos padrões de aparência feminina, “vai 

ser sempre vista pela sociedade como um homem que veste roupas de mulher”. 

Parece estar neste ponto uma das expectativas das pessoas transexuais em relação às 

transformações corporais: a confirmação da identidade de gênero. Foi recorrente nas 

entrevistas desta pesquisa, o argumento de que a redesignação sexual é uma questão de 

realização pessoal, um meio de transformar o corpo para que ele possa expressar uma 

identidade vista como interna, algo talvez próximo do que Giddens (1991) considerou como 

um processo de “encontrar-se a si mesmo”;  o “eu” enquanto projeto reflexivo. A série de 

depoimentos a seguir ilustra essa situação:  

E eu falei para ele [o marido] que eu ia fazer uma cirurgia, que era uma 

cirurgia muito complicada, que eu estava fazendo a cirurgia para mim, não 

para ele, se ele quisesse me largar depois da cirurgia, que ele poderia me 
largar que não tinha problema nenhum, porque eu estava fazendo para mim. 

Só que ele virou para mim e falou que ele não estava comigo por causa do 

que eu tenho entre as pernas, ele estava comigo pela pessoa que eu sou. 
Então, assim, por que é que eu falei isso para ele? Por que muitas das 

meninas anteriores à minha cirurgia, que tinham maridos, relacionamentos, 

namorados, largaram elas. Então, é isso (Comunicação verbal, colaboradora 

Karina). 

Na sequência desse depoimento, Karina foi questionada sobre o que significava a 

afirmação de que ela iria realizar a cirurgia para si. Ela então respondeu: “Para resolver a 

minha satisfação pessoal, do meu sonho desde criança de ser menina, porque quando eu era 

pequena, eu pensava muito em ser uma modelo e desfilar de salto alto, ter aquele cabelão 

comprido, aquela coisa assim, então era um sonho que vem desde a infância”. Se o sonho de 

Karina era ser mulher, a realização da cirurgia de redesignação sexual foi vista por ela como 

um meio de concretizá-lo, conforme podemos inferir pelas seguintes falas: 

[...] o único benefício que ela [a cirurgia] trouxe para mim, foi psíquico, o 

psicológico, porque quando você não faz a cirurgia, você ainda não está 
definida como uma mulher transexual, você pode até ser uma mulher 

transexual, porque você ainda tem seu órgão sexual masculino ali, mas 

depois da cirurgia tudo muda, a sua cabeça muda, você pensa totalmente 
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diferente [...]. A partir do momento em que eu concretizei esse sonho, foi 

totalmente libertador. Muda toda a sua vida, tudo muda, é totalmente 
diferente, tanto é que quando eu saí da cirurgia, eu saí numa felicidade tão 

grande que assim, gente! Só que aí depois eu pensei: “E aí, e agora? O que é 

que eu sou? Sou uma mulher?” [risos]. Aí fui trabalhando a minha cabeça 

aos poucos, porque é complicado (Comunicação verbal, colaboradora 

Karina). 

 Este depoimento é marcado pela ambiguidade, pois apesar de Karina se referir à 

realização da cirurgia como um evento libertador, ela também admite se tratar de algo 

complicado que lhe exigiu reflexões. Na data em que foi feita a entrevista, faltavam poucos 

dias para completar três anos que Karina havia sido operada no Projeto TX. Em se tratando da 

colaboradora Brenda, na ocasião de sua entrevista, a previsão era de que realizaria a cirurgia 

em breve, pois era uma das primeiras da “fila” do referido projeto. Estamos, portanto, diante 

de situações diferentes. Porém, em termos de expectativas em relação à redesignação sexual, 

podemos considerar que Brenda segue a mesma linha de Karina, como mostra o seu 

depoimento:  

Eu acho que é realmente eu poder externalizar o que eu me sinto por dentro, 

me realizar, eu Brenda, poder me ver no meu corpo físico o que sou por 

dentro. É, realizar, acho que o desejo mais profundo que eu tenha tido até 
hoje, talvez seja esse, puramente de me encontrar comigo mesma, 

plenamente. [A expectativa em relação à cirurgia] é minha, puramente 

minha. É eu poder me encontrar, encontrar o meu corpo com a minha alma 

(Comunicação verbal, colaboradora Brenda). 

Apesar de dizer que a cirurgia é algo puramente seu, Brenda considera a possibilidade 

da realização do procedimento vir a melhorar o seu relacionamento sexual com o marido, uma 

vez que, na condição de não operada, ela disse se sentir desconfortável com a atividade 

sexual, pois não consegue ficar à vontade. Por sua vez, a colaboradora Marcela, diante da 

pergunta sobre o que teria mudado em sua vida depois da operação, respondeu:  

Honestamente, não muita coisa. Eu nunca coloquei expectativa com relação 

a como o outro me enxerga, eu nunca coloquei esse tipo de expectativa. A 

questão da cirurgia é sempre como eu diria, de me enxergar, como eu me 
vejo. Então, não mudou, socialmente continua a mesma coisa, o preconceito 

existe, a exclusão existe. Então, eu me sinto mais realizada, pessoalmente, 

intimamente. Mas, socialmente, não mudou muita coisa não (Comunicação 

verbal, colaboradora Marcela). 

A resposta de Marcela parece apontar para o seguinte “conselho”: “Faça a cirurgia 

para si, e não para o outro”. Proferido não necessariamente desta forma, este é um discurso 

que circula entre as mulheres transexuais, conforme observei numa reunião destinada a dar 

instruções sobre a cirurgia de redesignação sexual feminina às usuárias do Projeto TX. A 

reunião ocorreu nas dependências do Hospital das Clínicas de Goiânia, foi conduzida pela Drª 

Mariluza Terra, e alguns pesquisadores também foram convidados. Daí, a minha presença. A 
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reunião contou com um número de aproximadamente trinta mulheres transexuais, entre 

veteranas e novatas do Projeto TX. O “conselho” em questão se aplica com mais frequência 

diante da situação mencionada pela colaboradora Karina, de que muitos maridos ou 

namorados de mulheres transexuais terminariam os relacionamentos após suas parceiras se 

submeterem à cirurgia. Quando se encaminhava para o término de sua entrevista, Karina 

ainda reforçou: “as meninas acham que elas vão fazer a cirurgia, elas vão ser uma mulher e 

tudo quanto é homem vai querer. Pura ilusão!”. 

Entretanto, o argumento de “fazer a cirurgia para si” me parece mais relacionado com 

a questão do senso de pertencimento, no sentido de que o corpo operado estaria em 

consonância com a identidade de gênero declarada e reivindicada. Outro ponto recorrente nos 

discursos de pessoas transexuais no que tange às transformações corporais, diz respeito a uma 

situação que, na verdade, está muito relacionada com o argumento de “fazer a cirurgia para 

si”. Trata-se do fato de considerar as transformações corporais como algo libertador. Várias 

são as menções nesse sentido. A colaboradora Sandra, assim como o colaborador Davi, 

comparou a transição de gênero à metamorfose pela qual uma lagarta se transforma em casulo 

para que, finalmente, possa se tornar uma borboleta. O colaborador Davi citou ainda a 

sensação de liberdade propiciada pela cirurgia de retirada das mamas, principalmente por dar 

fim ao uso do colete que tem a função de comprimir essa parte do corpo. Nas suas palavras, 

[...] pôr aquela coisa assim apertada, num tempo de calor, é horrível, você se 

sente prisioneiro, prisioneiro, é como se você estivesse acorrentado, que 

tivesse que pôr a corrente todos os dias para sair na rua, para ver as pessoas, 

para olhar as pessoas de frente e, para arrancar um pouco delas, o 
preconceito. Então, isso para os meninos é terrível, que é o colete. Todos que 

você entrevistar vão falar do colete, que é um inferno, não tem outro termo 

para ser dito a não ser inferno (Comunicação verbal, colaborador Davi). 

Quando falava sobre essa questão, Davi mencionou que apesar da retirada da 

“displasia mamária” (termo que ele utiliza para se referir aos seios), ele ainda não podia ficar 

sem camisa em locais públicos, pois a cirurgia deixou-lhe cicatrizes que, inclusive, necessitam 

ser reparadas. Com esta fala, Davi reporta a uma das principais performances mencionadas 

por homens transexuais como sinônimo de liberdade: retirar a camisa em locais públicos. É 

nesse sentido que, conforme constatou Simone Ávila (2014), a principal reivindicação de 

homens transexuais quanto às intervenções cirúrgicas é a retirada das mamas, pois é o 

principal atributo visível em desfavor de suas identidades masculinas. Quanto às mulheres 

transexuais, o uso de biquíni é uma das performances mais citadas em relação às expectativas 

diante da redesignação sexual:  
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 [...] mudança no corpo é uma adaptação que a gente passa para levar uma 

vida cotidiana normal, eu quero ir num clube, poder usar um biquíni, 
pequenininho, sem ter que ficar com medo de nada escorregar para o lado. 

Ficar tranquila, ficar plena mesmo, me sentir à vontade, me libertar, eu quero 

me libertar, eu quero fazer coisas que eu ainda não faço, eu me privo por 
causa desse detalhe. [...] Eu morro de vontade de ir para Caldas Novas, praia, 

sabe? Eu nunca fui porque eu não vou me sentir à vontade, eu não vou 

aproveitar, [...], eu quero aproveitar, sabe? Eu quero ir, eu quero curtir 

tranquila (Comunicação verbal, colaboradora Sandra). 

Em termos subjetivos, o acesso a tais performances pode significar uma oportunidade 

de expressão da identidade de gênero, uma forma de tornar pública uma identificação há 

muito guardada. O trecho a seguir, de João Nery (2011), também é ilustrativo da relação que 

muitas pessoas transexuais estabelecem entre transformação corporal e liberdade:   

Finalmente era um homem! Um homem de carne e osso, e não somente na 

imaginação! [...]. Agora meu corpo se moldava melhor à minha essência. A 

nova harmonia transparecia numa expansividade natural, diferente dos 
gestos mais tímidos de antes. [...]. O tão esperado bigode despontava no 

rosto, conferindo alguma maturidade à aparência. [...]. As menores coisas 

adquiriram uma importância capital. Com frequência, parava de capinar e 
ficava me maravilhando com o fato de estar sem camisa ao sol. Poder chegar 

até o portão ou falar com os vizinhos por cima do muro, sem ter nada para 

esconder. Já não me sentia constrangido pelas cicatrizes. Além disso, os 

cabelos do peito começavam a cobrir parte delas. Largava o cabo da enxada, 
abria os braços, respirava fundo e alisava o peito tão reto e lisinho, 

inacreditável! (NERY, 2011, p. 220-221). 

Esse depoimento é permeado pela ideia de uma identidade plena acessada através das 

transformações corporais. A satisfação com as intervenções é justificada principalmente pela  

possibilidade de ajuste do corpo à identidade de gênero. É nesse sentido que digo que as 

transformações corporais significam para as pessoas transexuais, uma busca de conforto 

identitário. A maior contribuição do corpo para com a construção da identidade de gênero é a 

sua plasticidade, a capacidade de ser transformado. Como enfatizou Letícia Lanz (2014, p. 

111), para “as pessoas transgêneras, o corpo sempre apareceu como um projeto de 

transformação, um vir-a-ser da própria pessoa, o que implica em aceitar sua aparência, 

tamanho, forma e até mesmo o seu conteúdo como amplamente abertos à reconstrução”. 

Porém, o corpo transformável pode também ser dito como incongruente e visto como a fonte 

dos conflitos identitários: 

Minha crise corporal foi dolorosa e confusa. Ao mesmo tempo que meu 

corpo era eu, também não o era. Quando tomava banho, por exemplo, sentia 

que não dava banho num corpo estranho, mas em mim, queria me sentir 
limpo. Quando havia um machucado, tratava dele, poderia ser até com uma 

postura de médico, mas com a finalidade última de ficar bom. A própria 

gesticulação – os trejeitos das mãos e do rosto – transmitia o que sentia e 

queria dizer. No entanto, era por intermédio desse mesmo corpo que as 

pessoas me confundiam com uma mulher! (Nery, 2011, p.52). 
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Está instaurada uma contradição, e o desejo por um corpo em conformidade com a 

identidade de gênero pode vir de épocas remotas. Em seus relatos sobre a infância, João Nery 

e Jô Lessa mencionam as expectativas que tinham de que seus clitóris ainda iriam crescer. 

“Deitava na cama e ficava puxando o meu ‘pinto’, para ver se aumentava”, disse João Nery 

(2011, p. 33, ênfases no original). Mas as fantasias não paravam por aí, esperavam por um 

“milagre” ou por uma fada que lhes agraciasse com um pênis que tivesse as mesmas 

proporções do que os dos outros meninos. 

 Em contrapartida, quando da adolescência, os indesejáveis seios começavam a 

crescer. Porém, geralmente não é por esse termo que os homens transexuais se reportam a 

essa parte de seus corpos. Jô Lessa, por exemplo, os nomeia de  “intrusos”. O colaborador 

Davi, conforme já citado, os chama de “displasia mamária”. Simone Ávila (2014) observou 

que alguns de seus colaboradores se referem aos seios como “invasores”, ou simplesmente, 

“volumes”. João Nery (2011) falou de sua dificuldade em mencionar palavras como seio, 

vagina ou clitóris quando estivessem se referindo à sua pessoa. Conforme se justificou, era 

como se ao falar essas palavras em relação a si, isso reforçasse auditivamente no outro, uma 

percepção que ele próprio preferia que esquecesse.  

Ao termo, o que se espera do corpo é que, pela presença ou pela ausência de alguns 

atributos, ele confirme a identidade de gênero. O volume nas virilhas que muitas mulheres 

transexuais desejam eliminar com a técnica de acuendar a neca24 ou com a cirurgia de 

redesignação sexual, é o mesmo que muitos homens transexuais buscam adquirir quando 

recorrem ao uso de próteses penianas, as chamadas packers.25 Estes são exemplos de recursos 

que têm a função de salientar, produzir, suprimir ou atenuar alguma característica no corpo, 

de acordo com o que se considera característico em termos de aparências e performances de 

gênero.  

Dentre os recursos de transformação corporal existentes na atualidade, a hormonização 

aparece não só como um dos mais utilizados por pessoas transexuais, como também o 

principal meio que essas pessoas encontram para “externalizar” o que são “por dentro”. Nas 

                                                             
24 Segundo Marcos Benedetti (2005, p. 88), acuendar a neca “designa a arte de esconder o pênis sob a roupa, 

para que a região pubiana fique com a aparência semelhante à do genital da mulher. Normalmente força-se o 

pênis para trás, ocultando-o por entre as pernas, com o auxílio de uma calcinha justa”. Trata-se de um termo 

êmico do universo travesti que algumas mulheres transexuais também utilizam. 
25 As packers são próteses fabricadas em vários modelos, sendo que algumas se assemelham muito ao pênis e ao 

escroto naturais, em termos de forma, tamanho e textura. Atualmente já existem as chamadas packers 3 em 1, ou 

seja, cumprem com a função de dar volume à virilha, são utilizadas no sexo e permite ao usuário urinar em pé. 

Isso é possível porque são fabricadas com material maleável, de maneira que não são totalmente flácidas, e nem 

totalmente eretas.  
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entrevistas desta pesquisa, não raramente a hormonização foi referida nesses termos. A 

colaboradora Sandra, por exemplo, contou que o uso de hormônios a fez perceber que era 

possível “colocar para fora” o que ela era “por dentro”. E essa percepção fez muita diferença, 

pois foi a partir dela que Sandra começou a sua transição de gênero. É interessante ressaltar 

que a hormonização vai desenvolver justamente o que é considerado, por parte da biologia, 

como caracteres sexuais secundários, como o crescimento dos seios, no caso das mulheres 

transexuais, e o nascimento de pelos no corpo, em se tratando dos homens transexuais. 

Adquirir ou eliminar essas características pode ser algo significativo para uma pessoa 

transexual, pois são atributos visíveis.  

A maneira como grande parte das pessoas entrevistadas nesta pesquisa se referiu à 

hormonização sugere a existência de uma identidade interna a ser exteriorizada. Nesse 

sentido, o uso de hormônios parece não ser considerado como um procedimento de 

construção de uma identidade, mas simplesmente como um meio de acessar uma identidade já 

pronta e que precisa ser colocada para fora. Daí, a associação das transformações corporais 

com o sentimento de liberdade. Ademais, o uso de hormônios faz com que o próprio corpo se 

transforme segundo as características desejadas e de forma rápida. Sobre isso, a colaboradora 

Sandra comentou: “eu tomava o comprimido e via o resultado, só que eu queria mais rápido, 

eu queria a coisa pra já, foi aí que eu tomava a injeção”. Esse comentário remete ao modo 

inadequado como muitas pessoas transexuais utilizam ou já utilizaram os hormônios, ou seja, 

doses excessivas e sem acompanhamento profissional.  

Estes são, portanto, alguns apontamentos sobre transformações corporais e 

transexualidades. Em síntese, neste capítulo tentei abordar algumas situações que nos ajudam 

a pensar as transexualidades como experiências possíveis de identificação aos gêneros. Em 

termos gerais, conforme vimos, o contexto da modernidade favorece a convivência de 

diferentes grupos, assim como a diversidade de concepções, as escolhas e os projetos 

individuais. Por outro lado, o fato das identidades serem construídas e não naturais, aponta 

para as diferentes maneiras como se dá  o processo de identificações, também em termos 

gerais. Além disso, a plasticidade corporal, conjugada ao desenvolvimento tecnológico, 

permite ao indivíduo transformar o seu corpo de acordo com a sua identificação de gênero.  

Nessa discussão, não devemos esquecer que, tanto quanto outros fatores, as 

tecnologias influenciam a maneira como os indivíduos se subjetivam. No caso das pessoas 

transexuais, se o desenvolvimento tecnológico oferece possibilidades de transformações 

corporais, é de se esperar que, em termos subjetivos, muitas dessas pessoas almejem passar 

por tais transformações. Nesta concepção de subjetividade que tenta não separar as 
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experiências corporais (matéria, externo) das vivências internas de uma psique ou alma (todos 

estes termos problemáticos, pois são dicotomizados na tradição ocidental), toda mudança no 

corpo gera um novo modo de subjetivação, porque leva a novos cuidados, novas observâncias 

quanto às normas com vistas a algo que pode ser, na acepção de Foucault (2004), o alcance de 

algum tipo de transcendência. 

Por fim, vale pontuar que esses processos são sempre permeados por contradições. As 

identidades, assim como as escolhas individuais, nunca estão apartadas das relações de saber-

poder e das condições socioeconômicas. No interior dos processos de construção identitária, 

florescem e persistem concepções essencialistas. Por outro lado, há também corpos que 

subvertem a ordem hegemônica dos gêneros. O acesso aos recursos materiais e sociais de 

construção identitária é possível, porém, também depende das condições socioeconômicas e 

sempre é regulado por uma série de imperativos sociais que, no caso em questão, diz respeito 

às normatividades em relação ao gênero. Mas, estas são questões a serem tratadas nos 

capítulos seguintes.   
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3  É PRECISO FALAR SOBRE GÊNERO 

Eu aceito que algumas pessoas tenham um 

sentimento profundo de seu gênero e que isso 

deva ser respeitado. Eu não sei explicar esse 
sentimento profundo, mas ele existe para muitos. 

Pode ser uma limitação para minha análise eu 

pessoalmente não ter esse sentimento profundo 

de gênero. Pode ser que essa ausência seja o que 
motivou minha teoria.26 

Judith Butler 

O propósito deste capítulo é falar sobre gênero, um termo que vem sendo utilizado 

desde as primeiras páginas deste trabalho, e que nos dias atuais está presente não apenas em 

discussões acadêmicas e pautas de alguns movimentos sociais, como também em muitos 

discursos do senso comum. Este capítulo versa sobre gênero em termos de algumas 

considerações teóricas, com destaque para os pontos de vista de Joan Scott, Gayle Rubin, 

Michel Foucault e Judith Butler. Trata-se de perspectivas teóricas que, de forma direta ou não, 

como é o caso de Michel Foucault, nos ajudam a compreender o gênero e a vislumbrar o 

percurso de sua construção. 

Mas, afinal, o que é que entendemos por gênero? Por muito tempo desejei encontrar 

um texto no qual esse conceito estivesse delineado de modo categórico e acabado. Porém, não 

foi preciso muita leitura para eu perceber que isso não iria acontecer, pois, assim como a 

maioria dos conceitos, gênero não tem um entendimento único, mas agrega diferentes 

interpretações a depender da utilidade analítica que tem para as distintas áreas de 

conhecimento, ou de acordo com a linha de pensamento das autoras e autores que o 

empregam em suas escritas. 

Pelo que nos contam Márcia Arán e Daniela Murta (2009), em 1947, quando se 

dedicava aos estudos sobre crianças nascidas com genitália ambígua, o psicólogo e 

sexologista John Money teria utilizado a palavra gênero para designar certa plasticidade da 

sexualidade, sendo um dos primeiros pesquisadores a trabalhar com a noção de que gênero e 

sexo biológico são coisas independentes. Entretanto, conforme opinam as autoras, a 

concepção de Money era “deveras construtivista, [pois] seguia um modelo rígido de 

determinação da feminilidade e da masculinidade” (ARÁN; MURTA, 2009, p. 31). Em 

                                                             
26 Trecho de uma entrevista que Judith Butler concedeu ao jornal Folha de S. Paulo em setembro de 2015, 

quando de sua vinda ao Brasil. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/09/1683172-

sem-medo-de-fazer-genero-entrevista-com-a-filosofa-americana-judith-butler.shtml. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/09/1683172-sem-medo-de-fazer-genero-entrevista-com-a-filosofa-americana-judith-butler.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/09/1683172-sem-medo-de-fazer-genero-entrevista-com-a-filosofa-americana-judith-butler.shtml
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síntese, a tese de Money era de que o gênero se estabeleceria literalmente por meio da 

educação aplicada à criança, ou seja, a criança iria se identificar como menina ou menino de 

acordo com a educação de gênero que viesse a receber, o que, em outras palavras, significava 

que o gênero prevaleceria em relação ao sexo.  

Resguardadas as polêmicas da teoria de Money, a distinção entre sexo e gênero foi 

uma questão que interessou também a outros pesquisadores, como por exemplo, o psicanalista 

estadunidense Robert Stoller, que na década de 1960, ao teorizar sobre transexualidades, 

defendeu a ideia de um “núcleo de identidade genérica” em referência ao senso de 

feminilidade e masculinidade, considerado por ele como a parte principal da identidade. Esse 

“núcleo de identidade genérica” se definiria, segundo Stoller (1982, p. 33),  como “a primeira 

e fundamental sensação de que uma pessoa pertence a seu sexo”, fato que ocorreria na tenra 

infância, período em que a relação mãe-criança seria caracteristicamente simbiótica, e quando 

instauraria o que é compreendido pela teoria psicanalítica como complexo de Édipo.  

O complexo de Édipo é um conceito cunhado por Sigmund Freud, o fundador da 

psicanálise, que o elaborou em referência à tragédia grega Édipo Rei, escrita pelo dramaturgo 

Sófocles. De acordo com o enredo da obra, em cumprimento a uma profecia, Édipo matou o 

próprio pai e se casou com a própria mãe. Porém, o fez sem saber que se tratava de seus pais. 

Portanto, foi num mito que Freud se inspirou para definir o complexo de Édipo, um 

importante conceito da teoria psicanalítica, para o qual Laplanche e Pontalis (2001) 

produziram o seguinte verbete: 

Conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a criança sente em 

relação aos pais. Sob a sua forma dita positiva, o complexo apresenta-se 
como na história de Édipo-Rei: desejo de morte do rival que é a personagem 

do mesmo sexo e desejo sexual pela personagem do sexo oposto. Sob a sua 

forma negativa, apresenta-se de modo inverso: amor pelo progenitor do 
mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor do sexo oposto. Na realidade, 

essas duas formas encontram-se em graus diversos na chamada forma 

completa do complexo de Édipo. Segundo Freud, o apogeu do complexo de 

Édipo é vivido entre os três e os cinco anos, durante a fase fálica; o seu 
declínio marca a entrada no período de latência. É revivido na puberdade e é 

superado com maior ou menor êxito num tipo especial de escolha de objeto. 

O complexo de Édipo desempenha papel fundamental na estruturação da 
personalidade e na orientação do desejo humano. Para os psicanalistas, ele é 

o principal eixo de referência da psicopatologia; para cada tipo patológico 

eles procuram determinar as formas particulares da sua posição e da sua 
solução. A antropologia psicanalítica procura encontrar a estrutura triangular 

do complexo de Édipo, afirmando a sua universalidade nas culturas mais 

diversas, e não apenas naquelas em que predomina a família conjugal 

(LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 77). 

O complexo de Édipo condiz, assim, a uma situação de conflito, cuja “superação” 

esperada, segundo Stoller (1982), culminaria na identificação da criança com uma identidade 
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de gênero correspondente a seu sexo, assim como na eleição do genitor do sexo oposto como 

a sua referência de objeto de desejo. O que se pode observar tanto em Stoller quanto em 

Money, é que as suas proposições buscavam uma explicação para os comportamentos 

considerados distintos entre os sexos, tendo como referência a heterossexualidade. No 

entanto, para Money, o gênero se estabeleceria em total prevalência em relação ao sexo, ao 

passo que para Stoller, a identidade de gênero resultaria da percepção da pessoa de que ela 

pertence a um sexo. Se as proposições desses autores são explicativas, não foi essa a direção 

das futuras e intermináveis elaborações do conceito de gênero, pois ao ser apropriado por 

teóricas feministas, passou a ser problematizado enquanto categoria analítica.  

3.1  O gênero como categoria de análise 

No âmbito dos feminismos, o gênero nunca teve um entendimento consensual, mas 

desde sempre foi apropriado para contestar as naturalizações em torno das diferenças entre os 

sexos, muitas das quais produzem e sustentam desigualdades que perpetuam na sociedade em 

relação aos direitos entre homens e mulheres. As naturalizações são, sumariamente, 

concepções cristalizadas decorrentes do ato de se atribuir qualidades essenciais a fenômenos 

que na verdade são frutos da atividade humana. Essa atribuição, por se tratar de atos repetidos 

e disseminados na sociedade, acaba por conferir ao fenômeno uma aparência de natural, o que 

o faz ser visto como algo universal.    

Ao discutir sobre essas questões, Adriana Piscitelli (2009) reforça que o problema 

maior está em as naturalizações ocorrerem não só no que tange às diferenças sexuais, mas 

também em relação às desigualdades sociais engendradas a partir delas, conforme destaca:  

O termo gênero, em suas versões mais difundidas, remete a um conceito 

elaborado por pensadoras feministas precisamente para desmontar esse 

duplo procedimento de naturalização mediante o qual as diferenças que se 
atribuem a homens e mulheres são consideradas inatas, derivadas de 

distinções naturais, e as desigualdades entre uns e outras são percebidas 

como resultado dessas diferenças. (PISCITELLI, 2009, p. 119, ênfases no 

original). 

O fato, é que pensadoras e ativistas feministas colocaram sob o escrutínio crítico um 

dos fenômenos mais revestidos da ideia de natureza: a sexualidade. Os esforços feministas, 

conforme ressalta a antropóloga Carole Vance (1995, p. 10), “se concentraram em uma 

revisão crítica das teorias que usavam a reprodução para ligar o gênero com a sexualidade, 

explicando dessa forma a inevitabilidade e a naturalidade da subordinação das mulheres”.  

Como bem enfatiza Simone Ávila (2014), o conceito de gênero, em sua apropriação pelos 

feminismos, foi sendo elaborado em oposição ao sexo e ganhando um caráter político, pois foi 
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utilizado estrategicamente para questionar a noção de que as diferenças sexuais biológicas são 

determinantes do comportamento e da personalidade, e mostrar que essas diferenças não 

justificam as relações de poder desiguais e hierárquicas entre mulheres e homens. 

De acordo com Adriana Piscitelli (2002), o conceito de gênero foi instituído em um 

momento específico da história das teorias sociais quanto ao tema das diferenças entre os 

sexos, e no percurso de sua elaboração já esteve fortemente ligado aos estudos sobre 

“mulher”, de maneira que hoje,  

[...] é comum opor os "estudos sobre mulher" aos "estudos de gênero". Ao 
mesmo tempo, ainda é frequente a confusão entre "gênero" e "mulher". As 

duas situações são compreensíveis quando se pensa na história do 

pensamento feminista. Quero dizer que o conceito de gênero se desenvolveu 

no marco dos estudos sobre "mulher" e compartilhando vários dos seus 

pressupostos (PISCITELLI, 2002, p. 13-14, ênfases no original). 

Segundo Berenice Bento (2006), ao se preocuparem em explicar a subordinação da 

“mulher”, os estudos sobre gênero se basearam na tradição do pensamento moderno, para a 

qual as posições dos gêneros na sociedade são opostas, binárias e de caráter universal. Para a 

autora, essa linha de estudos, que teve como marco a obra O segundo sexo, lançada por 

Simone de Beauvoir em 1949, embora constituísse um movimento de desnaturalização da 

identidade feminina, trilhava uma perspectiva essencialista, pois interpretava o sexo como 

uma matéria fixa sobre a qual o gênero viria a dar forma e significado, o que por sua vez 

produzia uma concepção de mulher e homem como categorias universais.  

Na sucessão dos fatos, em 1975 foi publicado o ensaio El tráfico de mujeres: notas 

sobre la “economía política” del sexo, de autoria da antropóloga estadunidense Gayle Rubin. 

No referido texto, através da problematização de alguns pontos das teorias de Lévi-Strauss e 

Sigmund Freud, Rubin argumenta contra as explicações essencialistas de que as diferenças de 

gênero seriam consequências diretas da sexualidade e da reprodução. Nessa empreitada, 

nomeia de “sistema de sexo/gênero” o aparato social subjacente à opressão das mulheres e das 

minorias sexuais, definido por ela como "o conjunto de medidas através do qual uma 

sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana, e no qual 

essas necessidades humanas transformadas são satisfeitas” (RUBIN, 1986, p. 97).27 

Conforme a definição da autora, o “sistema de sexo/gênero” não se limita ao campo da 

biologia reprodutiva, mas constitui uma ampla rede social que envolve toda uma série de 

articulações econômicas e políticas ligadas a questões como parentesco, casamento e divisão 

                                                             
27 Tradução do autor. Em espanhol no original: (...) el conjunto de disposiciones por el que una sociedad 

transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas 

necesidades humanas transformadas. 
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do trabalho. Em outras palavras, o “sistema de sexo/gênero” refere-se a toda uma conjuntura 

de arranjos sociais que, a partir das diferenças biológicas dos sexos, produz e naturaliza 

determinadas formas de interações humanas, no que diz respeito ao que é considerado como 

atribuições das mulheres e dos homens (RUBIN, 1986). 

El tráfico de mujeres significou uma grande contribuição de Gayle Rubin para com as 

discussões sobre gênero, principalmente por sua utilidade analítica no que tange à 

desnaturalização da opressão das mulheres, uma vez que o “sistema de sexo/gênero”, ao 

compreender os contextos sociais em termos de especificidade, se contrapõe à suposição de 

uma opressão estática (PISCITELLI, 1998). Entretanto, conforme opina Carlos Eduardo 

Henning (2008), ao tomar o sexo como um dado natural e fixo a partir do qual operaria o 

construto social chamado gênero, Rubin abstém-se de problematizá-lo enquanto uma 

categoria também socialmente construída, o que mantém a sua análise ancorada numa questão 

há muito debatida pela antropologia social, qual seja o dualismo natureza versus cultura. 

O que precisa ser ressaltado, é que as reações a concepções de cunho essencialista 

sobre gênero surgiram no seio do próprio feminismo, quando algumas autoras e/ou 

seguimentos do movimento passaram a apontar a necessidade de se repensar algumas 

categorias de análise e de se construir outras. Sobre essa questão, Donna Haraway (2004) 

pontua que se por um lado o conceito de gênero buscava explorar o significado de “mulher”, 

problematizando o que era anteriormente dado, por outro lado, foi duramente criticado 

justamente por seu caráter genérico. Nesse sentido, as críticas partiram principalmente de 

mulheres negras e/ou lésbicas que não se viam contempladas pelo conceito de gênero 

elaborado por mulheres ocidentais e brancas.  

Essa situação resultou em análises que passaram a privilegiar a dimensão relacional do 

gênero, a partir de seu cruzamento com outros marcadores sociais de diferença, conforme 

destacado por Berenice Bento (2006): 

A categoria analítica “gênero” foi buscar nas classes sociais, nas 

nacionalidades, nas religiosidades, nas etnias e nas orientações sexuais os 

aportes necessários para desnaturalizar e dessencializar a categoria mulher, 
que se multiplica e se fragmenta em negras analfabetas, brancas 

conservadoras, negras racistas, ciganas, camponesas, imigrantes (BENTO, 

2006, p. 74, ênfases no original). 

Em síntese, ao se afastar da noção de universalidade da subordinação feminina, os 

estudos sobre gênero deixaram de focalizar a “mulher” e passaram a se ocupar com reflexões 

acerca das relações que envolvem mulheres e homens. Nesta linha de análise, já na década de 

1990, a historiadora estadunidense Joan Scott argumenta a favor de uma redefinição e 

reestruturação do gênero tendo em vista a igualdade política e social, considerando a sua 
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intersecção com as categorias sexo, classe e raça (SCOTT, 1995). Na visão da autora, as 

problematizações sobre gênero fazem parte de um processo político, que só poderemos 

escrever a sua história,  

[...] se reconhecermos que “homem” e “mulher” são, ao mesmo tempo, 

categorias vazias e transbordantes. Vazias, porque não têm nenhum 
significado último, transcendente. Transbordantes, porque mesmo quando 

parecem estar fixadas, ainda contêm dentro delas definições alternativas, 

negadas ou suprimidas (SCOTT, 1995, p. 93, ênfases no original). 

Com esse argumento, Scott reafirma que as categorias mulher e homem são 

interpretações idealizadas e sujeitas a contingências. Segundo a autora, a sua definição de   

gênero “repousa numa conexão integral entre duas proposições: (1) o gênero é um elemento 

constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o 

gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86). 

Quanto à primeira proposição, Scott argumenta que o gênero implica quatro elementos 

inter-relacionados, mas que não operam simultaneamente, no sentido de um refletir o outro. 

São eles: as representações simbólicas; os conceitos normativos; a questão da política, das 

instituições e da organização social; e a identidade subjetiva. Sem adentrar nos pormenores da 

discussão empreendida pela autora, poder-se-á dizer que esses elementos ajudam a 

compreender, principalmente, os processos históricos que dão forma às relações entre os 

gêneros (SCOTT, 1995). 

Entretanto, é com base na segunda parte de sua definição de gênero que Scott 

desenvolve a sua teorização sobre o tema. Segundo a autora, diante da proposição de que o 

gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder, seria melhor dizer que  

“o gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é 

articulado” (SCOTT, 1995, p. 86). Porém, conforme pondera a autora, apesar de aparecer de 

forma persistente e recorrente, o gênero não é o único campo que possibilita a significação do 

poder no contexto ocidental. Mas, o que importa às análises sobre o tema, é compreender que 

as relações de gênero são majoritariamente construídas a partir de entendimentos amparados 

em hierarquias e naturalizações que rondam as noções de masculino e feminino, bem como as 

categorias mulher e homem.28 

Se as análises de Joan Scott são relevantes para as discussões sobre gênero, os 

chamados estudos das masculinidades também o são. Dedicando-se a pensar sobre as 

masculinidades desde quando ainda não havia passado por um processo de transição de 

gênero, a hoje conhecida socióloga australiana Raewyn Connell ressalta que as relações de 

                                                             
28 Ibidem.  
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gênero não se restringem às relações entre mulheres e homens, mas abarcam também as 

relações entre homens. Outro ponto destacado por Connell, é que dentro de um mesmo 

contexto social podem ser produzidas diferentes formas de masculinidade. Dessa maneira, as 

próprias referências de masculinidade que ocupam uma posição de hegemonia, não são fixas, 

mas podem mudar com o tempo, exigindo que as análises sobre o tema se orientem a partir de 

uma perspectiva histórica (CONNELL, 1995).  

Na mesma linha de Connell, Miguel Vale de Almeida (1995) enfatiza que a 

masculinidade hegemônica é um protótipo, uma idealização, e que por isso mesmo não pode 

ser alcançada por nenhum homem, o que resulta em uma diversidade de experiências e 

identidades compreendidas e reivindicadas sob a rubrica masculinidade. Este mesmo 

argumento é válido para a feminilidade, uma vez que, conforme Butler (2003), ninguém se 

torna mulher, pois “a” mulher é uma ficção inatingível. Para Vale de Almeida (1995), em 

virtude da diversidade de experiências, torna-se impróprio o uso do termo masculinidade no 

singular, sendo a forma plural “masculinidades” a mais adequada para se utilizar, sobretudo, 

em análises que buscam apreender as experiências e as identidades dos homens no que 

concerne ao gênero e à sexualidade.  

O que se organizou como um campo de estudos sobre masculinidades pode ser 

considerado, segundo Berenice Bento (2006), como um dos principais desdobramentos das 

discussões sobre gênero. Se o florescimento desse campo de pesquisas ocorreu na década de 

1990, na década anterior o que se destacava era a presença de dois grandes movimentos 

teóricos, a já mencionada crítica à universalidade da categoria “mulher”, e os estudos sobre 

sexualidade, dentre os quais podemos mencionar os trabalhos de Michel Foucault e de Gayle 

Rubin. Certamente, não seria equivocado dizer que essas tendências teóricas e campos de 

estudos formam as bases do que hoje se discute sobre gênero e sexualidade nas humanidades. 

Quanto a Foucault, uma de suas grandes contribuições foi ter colocado a sexualidade 

entre as construções históricas da humanidade. Assim, se atreveu a escrever uma História da 

sexualidade, publicada através de três volumes. Uma das principais observações sobre essas 

escritas é que, em Foucault, sexo e sexualidade aparecem como sinônimos. No primeiro 

volume, A vontade de saber (1988), Foucault se contrapõe à chamada hipótese repressiva que 

comumente se relaciona ao campo da sexualidade, como se um resquício do conservadorismo 

da era vitoriana estivesse em atividade. Através de uma acurada análise histórica de como o 

tema foi tratado no ocidente desde o século XVII, Foucault vai dizer que, ao invés de um 

assunto velado do qual não se falava, o sexo era discursivamente incitado.  
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Essa incitação para se falar de sexo, segundo Foucault, tomou a forma de uma 

disseminação de discursos que teria se acelerado a partir do século XVIII. Porém, esses 

discursos não proliferaram indeliberadamente, mas foram estrategicamente monitorados por 

instituições de renome, tais como a igreja, a medicina e a escola. Em caráter de confissão, o 

sujeito era convocado a falar de sua vida sexual, em termos de suas práticas, pensamentos, 

desejos e sonhos. O que se acreditava, é que através da verdade de sua sexualidade, chegava-

se à verdade do próprio sujeito. O objetivo dessa incitação discursiva era produzir um saber, 

para que ele pudesse ser aplicado de volta à sociedade através de uma pedagogização e 

normatização da sexualidade. Destarte, o que sustentava a relação entre poder, saber e 

sexualidade, não era a repressão, mas o estímulo a se falar da vida sexual, de maneira a não 

lhe permitir qualquer obscuridade.29 

Foi a partir da sua relação com o poder e o saber, que a sexualidade foi concebida por 

Foucault como histórica e examinada através da ideia de dispositivo. Na obra Microfísica do 

poder, Foucault apresenta a sua definição para o termo dispositivo:  

Através deste termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto 

decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em 
suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a 

rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Em segundo lugar, 

gostaria de demarcar a natureza da relação que pode existir entre estes 
elementos heterogêneos. Sendo assim, tal discurso pode aparecer como 

programa de uma instituição ou, ao contrário, como elemento que permite 

justificar e mascarar uma prática que permanece muda; pode ainda funcionar 

como reinterpretação desta prática, dando-lhe acesso a um novo campo de 
racionalidade. Em suma, entre estes elementos, discursivos ou não, existe 

um tipo de jogo, ou seja, mudanças de posição, modificações de funções, 

que também podem ser muito diferentes. Em terceiro lugar, entendo 
dispositivo como um tipo de formação que, em um determinado momento 

histórico, teve como função principal responder a uma urgência. O 

dispositivo tem, portanto, uma função estratégica dominante (FOUCAULT, 

1979, p. 244). 

Ao aplicar essa ideia ao seu campo de estudos, Foucault (1988) propõe o conceito de 

dispositivo de sexualidade, através do qual ele se refere a toda uma conjuntura social – 

instituições, saberes, moralidades, decisões políticas e discursos – que incide sobre a 

sexualidade, não em sentido repressivo e negativo, mas enquanto mecanismo regulatório e 

produtivo. Entretanto, ao se opor à hipótese repressiva, Foucault não desconsidera os 

interditos e as censuras que envolvem o campo sexual, apenas defende que a repressão não é a 

                                                             
29 Ibidem. 
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forma geral do dispositivo de sexualidade, mas a incitação a se dizer a verdade do sexo, sendo 

a própria incitação discursiva um procedimento de regulamentação. 

Essa regulamentação se dava por meio de discursos considerados úteis e direcionados 

para problemas referentes à população, tais como o índice de natalidade no espaço urbano, a 

questão da coabitação, da prostituição, das doenças venéreas e de tudo o mais que estivesse 

relacionado ao sexo, de modo a se inscrever nos corpos, nos comportamentos e nas relações 

sociais, efeitos (hábitos, condutas, cuidados, modos de vida, maneiras de ser) que fossem 

condizentes aos interesses políticos e econômicos da burguesia em ascensão. Em resumo, ao 

ser constituído por relações de poder e saber, o dispositivo de sexualidade não somente 

objetivava penetrar nos corpos de forma cada vez mais detalhada, como também controlar as 

populações de modo cada vez mais global (FOUCAULT, 1988). 

Os efeitos do poder e do saber sobre as relações de sexualidade e gênero, também 

foram levados em conta por Gayle Rubin em seu artigo Reflexionando sobre el sexo: notas 

para una teoría radical de la sexualidad, no qual ela aponta para a necessidade de se analisar 

separadamente gênero e sexualidade. Neste artigo, enquanto defensora da diversidade sexual, 

Rubin discute o sistema de hierarquias sexuais que prevalecia no contexto norte-americano no 

final da década de 1970, representado pelo seguinte gráfico (Figura 3): 

 

Figura 3– La jerarquía sexual: el círculo mágico versus los límites exteriores (RUBIN, 1989, p. 139).30 

                                                             
30 Reproduzido do original. 
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Embora tenha sido produzido no âmbito de um estudo específico, o diagrama proposto 

por Rubin mostra-se útil para se analisar outras realidades, como por exemplo, o que 

predomina em termos de moralidades que rondam o campo das sexualidades no contexto 

ocidental nos dias atuais. Certamente não seria um equívoco a hipótese de que o contexto 

hodierno guarda muitas semelhanças com aquele analisado por Rubin. No entanto, não faz 

parte do escopo desta pesquisa aprofundar essa discussão. O que nos interessa aqui é, 

principalmente, compreender que as regulamentações sobre a sexualidade englobam também 

escalas de valoração de teor moral.  

No diagrama, as categorias dispostas à esquerda representam as identidades, os 

comportamentos, as práticas e as situações que se enquadram dentro de uma sexualidade 

socialmente considerada “boa”, enquanto que as categorias listadas à direita condizem ao que 

é concebido como representação de uma sexualidade “má”. Quando inseridas no círculo, as 

categorias são alinhadas em posições antagônicas, de maneira que as que são aprovadas e 

valorizadas pela sociedade ocupem o centro do círculo, ao passo que as suas margens são 

destinadas às categorias que sofrem reprovação e desvalorização social, por subverterem os 

padrões hegemônicos de sexualidade. Tais categorias constituem o que Rubin chama de 

sexualidades dissidentes (RUBIN, 1989).  

O que Rubin procura ilustrar com o referido diagrama, é que no âmbito de uma cultura 

e de acordo com um sistema hierárquico de valores sexuais, algumas identidades e condutas 

sexuais são privilegiadas em detrimento de outras. Trata-se de um quadro de posições 

demarcadas que reflete as regulamentações que norteiam o campo da sexualidade e que, ao 

ser representado na forma de uma escala de hierarquias, mostra que o fato de as identidades e 

as condutas sexuais ocuparem posições no topo (centro) ou na base (margens), sinaliza as 

condições vividas pelos próprios sujeitos em termos de acesso ou de restrição às benesses 

sociais, conforme apontado pela autora na seguinte passagem:  

Os indivíduos cujas condutas estão no topo da hierarquia são recompensados 

com o reconhecimento de saúde mental, respeitabilidade, legalidade, 

mobilidade física e social, apoio institucional e benefícios materiais. Na 
medida em que as condutas sexuais decrescem na escala, os indivíduos que 

as praticam estão sujeitos à presunção de doença mental, à ausência de 

respeitabilidade, criminalidade, restrições na mobilidade física e social, 

perda de apoio institucional e sanções econômicas (RUBIN, 1989, p. 137). 31 

                                                             
31 Tradução do autor. Em espanhol no original: Los individuos cuya conducta figura en lo alto de esta jerarquía 

se ven recompensados con el reconocimiento de salud mental, respetabilidad, legalidad, movilidad física y 

social, apoyo institucional y beneficios materiales. A medida que descendemos en la escala de conductas 

sexuales, los individuos que las practican se ven sujetos a la presunción de enfermedad mental, a la ausencia de 

respetabilidad, criminalidad, restricciones a su movilidad física y social, pérdida del apoyo institucional y 

sanciones económicas.  
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Essa situação faz da sexualidade uma questão sempre permeada por conflitos de 

interesses e manobras políticas, o que remete à maneira de como a sua regulamentação é 

pretendida, se dentro de uma perspectiva de maior ou de menor austeridade. No jogo de forças 

entre os conservadores moralistas e os defensores da diversidade sexual, os primeiros 

empreendem verdadeiras cruzadas contra as identidades e práticas sexuais dissidentes, seja 

por intermédio do Estado, das religiões, dos conhecimentos científicos, ou de alguns 

seguimentos dos movimentos sociais organizados. Dessa maneira, sobre as sexualidades 

dissidentes são aplicadas as mais diversas constrições, uma vez que são continuamente 

vigiadas e perseguidas por instâncias sociais que ocupam ou pretendem ocupar posições de 

hegemonia em termos de poder e de saber. 32 

 As referidas cruzadas moralistas, pelo que nos expõe Rubin, se sustentam no ideário 

de uma sexualidade vista como adequada, normal, natural e sagrada, representada pela 

heterossexualidade exercida no casamento e por pessoas da mesma geração, com fins 

reprodutivos, monogâmica e não comercial. Essa forma idealizada de sexualidade tem como 

exemplos de seus limites exteriores, a homossexualidade, a prostituição, o sexo casual, as 

relações intergeracionais e tudo o mais que, dentro do sistema hierárquico de valores sexuais, 

seriam características de uma sexualidade inadequada, anormal, antinatural e amaldiçoada. Da 

maneira como esse sistema de hierarquias atua na sociedade, ele impinge sobre os sujeitos 

cujas sexualidades são desaprovadas, uma série de consequências, que vão de simples 

aborrecimentos até consequências mais graves, como as perseguições e as violências sofridas 

no dia a dia.33  

Entretanto, em virtude de sua condição política, o sistema de hierarquias sexuais não 

deve ser concebido como uma estrutura onipotente e inabalável, mas compreendido a partir 

das contínuas batalhas sobre as definições, arranjos, avaliações, privilégios e custos dos 

comportamentos sexuais, o que o caracteriza como um campo essencialmente marcado por 

contestações. É nessa direção que Rubin segue com a sua análise, argumentando que, apesar 

da austeridade dos sistemas de poder que incentivam e recompensam algumas identidades e 

condutas sexuais ao mesmo tempo em que punem e suprimem outras, a regulamentação da 

sexualidade não tem uma configuração estática, pois sempre acontecem deslocamentos 

significativos na maneira como a sociedade tenta organizar a vida sexual dos sujeitos que a 

compõem.34  

                                                             
32 Ibidem. 
33 Ibidem.  
34 Ibidem. 
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 Nesse sentido, Rubin propõe outro diagrama de análise (Figura 4), no qual a questão 

das hierarquias sexuais não se limita a um quadro de posições antagônicas, mas é pensada em 

termos de uma linha imaginária traçada entre o que é considerado como o melhor e o pior 

sexo, de maneira que as identidades e as condutas sexuais são valorizadas de acordo com as 

posições que ocupam em relação aos polos de aceitabilidade e de reprovação. O polo de 

aceitabilidade e de referência é conferido à heterossexualidade em sua forma idealizada: 

marital, monogâmica, reprodutiva e distante da prostituição. À medida que se afastam desta 

referência, as identidades e as condutas sexuais são gradativamente desvalorizadas até 

atingirem o polo de reprovação, que de acordo com o gráfico, é destinado às travestilidades, 

às transexualidades, aos fetichismos, assim como às relações sadomasoquistas, prostituídas ou 

intergeracionais.35  

 

Figura 4 – La jerarquía sexual: la lucha por dónde trazar la línea divisoria (RUBIN,1989, p. 140).36 

Com essa ilustração, Rubin reforça a necessidade de reconhecermos o caráter político 

do campo sexual, pois se trata de um sistema abrangente e influenciado por discursos que nem 

sempre compartilham os mesmos pontos de vista. Isso significa que esta questão é sempre 

posta em debate, e que, consequentemente, as posições das identidades e das condutas sexuais 

na linha valorativa não são fixas, mas podem se mover rumo à respeitabilidade ou à 

reprovação. A maneira como essa dinâmica se processa reflete o modo que a sexualidade é 

                                                             
35 Ibidem.  
36 Reproduzido do original.  
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tratada no âmbito de relações de coexistência entre diferentes instâncias sociais, tais como as 

religiões, os movimentos sociais, as legislações e a produção de conhecimentos.37  

A propósito, a produção de conhecimentos tem sido um campo fértil na incorporação 

de um conceito positivo à diversidade sexual e de gênero, em virtude principalmente das 

pesquisas sobre gênero e sexualidade que floresceram nas últimas décadas. Sobre essa 

questão, Osmundo Pinho (2003) destaca a relevante contribuição de pesquisas em ciências 

sociais para com a visibilidade de sujeitos dissidentes da sexualidade hegemônica, o que ajuda 

na desmistificação de estereótipos e coloca em xeque as concepções de naturalidade que 

rondam o campo da sexualidade e do gênero. Muitas dessas pesquisas têm na lista de 

referências uma autora que, particularmente no Brasil, a sua obra tem sido bastante utilizada 

em problematizações que têm como foco as questões de gênero. Trata-se de Judith Butler.  

3.2  A concepção de gênero em Judith Butler 

Quando Judith Butler fala sobre gênero, ela o faz em referência à sua concepção de 

performatividade, elaborada a partir de duas fontes principais: as teses de John Langshaw 

Austin sobre os chamados atos de fala, e a teoria da citacionalidade de Jacques Derrida 

(BENTO, 2006). Considerando o dizer como um fazer, Austin (1990) defende que a 

linguagem tem a capacidade de criar realidades, sendo o dizer um meio de agir sobre o 

interlocutor e o contexto. Ao ser proferido, o enunciado performativo não tem a função de 

descrever, relatar ou constatar alguma coisa, mas de realizar uma ação, desde que proferido 

em circunstâncias adequadas, como por exemplo, o enunciado que um padre ou um pastor 

dirige ao casal numa cerimônia de casamento: “Eu vos declaro marido e mulher”. Esse 

enunciado não descreve, mas executa uma ação, pois a partir de seu pronunciamento, o 

casamento está efetivado.  

Pela ótica de Joana Plaza Pinto (2013), Butler tanto expande as reflexões sobre a 

concepção de performatividade de Austin, quanto se alinha à interpretação derridiana de 

performativo ao articular o conceito de citacionalidade com o conceito de iterabilidade, 

também oferecido por Derrida. Esses conceitos, de acordo com a autora, podem ser descritos 

da seguinte maneira:   

[...] a iterabilidade é a propriedade do signo de ser sempre outro na sua 

mesmidade, a repetição na alteração; a citacionalidade é a propriedade do 
signo de ser retirado de seu contexto “original” e deslocado para outro, e por 

isso mesmo produzir significado (PINTO, 2013, s.p. ênfases no original).  

                                                             
37 Ibidem. 
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Pode-se dizer que, ao articular esses conceitos de Derrida ao argumento dos atos de 

fala de Austin, Butler deixa claro que, do seu ponto de vista, a performatividade não se traduz 

num ato isolado a partir do simples pronunciamento de um enunciado, mas só se concretiza 

pela reiteração. Ou seja, a performatividade ocorre quando um enunciado (ato) é repetido em 

circunstâncias diferentes do contexto de origem em que foi proferido, produzindo como efeito 

justamente o que é dito. 

Quando recruta essa ideia para formar a sua concepção de gênero, Butler pretende, 

principalmente, contestar a noção de naturalidade que envolve os entendimentos sobre gênero. 

Na obra Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade, uma das principais 

críticas de Butler se dirige para a concepção que direcionou o pensamento feminista por 

longos anos, a divisão sexo/gênero, na qual o gênero se traduziria no que é socialmente 

produzido e transformado a partir de um elemento natural e estável: o sexo. Butler refuta essa 

ideia, pois, segundo ela, conceber o sexo como um dado natural e fixo a partir do qual o 

gênero opera, seria o mesmo que considerar o gênero como expressão de uma essência do 

sujeito (BUTLER, 2003). 

Em sua argumentação, Butler alega que a sociedade produz normas que regulam e 

materializam o sexo dos sujeitos, de maneira que a inteligibilidade dos corpos ecoa na ideia 

de estabilidade do sexo e do gênero. Quando fala em materialização do sexo, Butler não está 

se referindo à condição material em si, em termos de aspectos biológicos anatômicos e 

fisiológicos, mas com o aporte do que Foucault já havia discursado sobre sexualidade, ao 

processo de regulamentação que produz o sexo enquanto “sexo”. Contundo, conforme a 

autora ressalta em Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del 

“sexo”, os corpos nunca se moldam totalmente de acordo com o que prescrevem as normas 

regulatórias, pois não atingem os ideais que lhes são infligidos. Daí a necessidade de que tais 

normas sejam continuamente reiteradas e reconhecidas, no intento de que a materialização 

desejada dos corpos seja alcançada (BUTLER, 2002). 

Analisando a questão da performatividade em Butler, Berenice Bento (2006) reforça 

que são as repetições das verdades de gênero que produzem a sedimentação das normas de 

gênero, assim como a aparente naturalidade que é atribuída aos gêneros. Trata-se de um 

processo que pode começar antes mesmo do nascimento do indivíduo, pois na atualidade é 

possível saber com antecedência o sexo da criança, o que leva os pais a uma série de 

expectativas e procedimentos, como por exemplo, a escolha de um nome de batismo e a 

compra de um enxoval para menina ou menino. Começa aí a construção de uma identidade de 

gênero, apesar disso não ser compreendido nesses termos, pois o que impera é a ideia de que a 
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criança trará uma identidade de gênero consoante com o seu sexo, que é revelado in utero por 

uma tecnologia médica: a ecografia.  

Quando essa tecnologia ainda não existia, o sexo da criança era uma incógnita que 

perdurava por todo o período de gestação e que gerava expectativas não somente nos pais, 

mas também nos demais envolvidos com o novo ente que estava a caminho. O ato do 

nascimento era o momento esperado para que, enfim, essa incógnita fosse revelada. Porém, 

mesmo hoje isso pode acontecer, não pela ausência de tecnologias, mas por outros motivos, 

como por exemplo, a decisão dos pais pelo segredo em relação ao sexo da criança durante a 

gravidez, ou a inacessibilidade da mãe a um acompanhamento médico no período pré-natal. 

De qualquer maneira, com ou sem o recurso da ecografia, a designação da identidade de 

gênero, que implicará futuramente numa série de desdobramentos, se dá no início da vida do 

indivíduo e a partir da constatação de um dado anatômico: o sexo. O excerto abaixo ilustra 

essa situação: 

Quando o médico diz: “é um menino/uma menina”, produz-se uma 

invocação performativa e, nesse momento, instala-se um conjunto de 

expectativas e suposições em torno desse corpo. É em torno dessas 
suposições e expectativas que se estruturam as performances de gênero. As 

suposições tentam antecipar o que seria o mais natural, o mais apropriado 

para o corpo que se tem. Enquanto o aparelho da ecografia passeia pela 
barriga da mãe, ela espera ansiosa pelas palavras mágicas que irão 

desencadear essas expectativas; mágicas no sentido de criarem realidades. 

Logo depois, o médico dirá o sexo da criança e as expectativas serão 

materializadas em brinquedos, cores, modelos de roupas e projetos para o 
futuro filho ou filha antes mesmo de esse corpo vir ao mundo (BENTO, 

2006, p. 88, ênfases no original). 

Essa ilustração remete ao processo de construção da identidade de gênero, que no 

sentido proposto por Butler (2003), é compreendida como uma repetição estilizada de atos ao 

longo do tempo. Por essa ótica, a identidade de gênero é um efeito, e não uma substância. 

Esse efeito do gênero, segundo a autora, se produz pela estilização do corpo e deve ser, em 

virtude disso, entendido “como a forma corriqueira pela qual os gestos, movimentos e estilos 

corporais de vários tipos constituem a ilusão de um eu permanentemente marcado pelo 

gênero”(BUTLER, 2003, p. 200). O que Butler analisa em termos de uma ilusão, corresponde 

ao que eu venho chamando de senso de pertencimento a uma identidade de gênero, o 

sentimento pessoal de ser mulher ou homem, que, de acordo com os argumentos da autora, 

não antecede à estilização do corpo.  

A tese que Butler se propõe a defender, é que não existe uma identidade de gênero 

original subjacente aos atributos de gênero. O que existem são performances, atos que 

produzem a ideia de gênero e sem os quais não haveria sequer algo que se pudesse chamar de 
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identidade de gênero. Para a autora, a identidade de gênero, ao invés de expressão e 

exteriorização de uma essência, pode ser reconhecida como uma história pessoal e cultural de 

significados recebidos. Esses significados, de acordo com o que a cultura estabelece como 

inteligível, se relacionam com práticas imitativas que remetem a outras imitações, o que vem 

a criar o senso de um eu habitado por uma identidade de gênero.38  

Se assim o é, a performatividade deve ser compreendida como um abrangente e 

complexo processo pelo qual a identidade de gênero é construída sob a prescrição de normas 

sociais. Não se trata, porém, de uma mera repetição de performances. Na abstração que Eliane 

Gonçalves e Luiz Mello (2017) fazem da ideia de performatividade em Butler, merece 

destaque o fato de que, apesar de a identidade de gênero ser produzida num quadro de normas 

rígidas, não diz respeito a um processo com resultados previsíveis, uma vez que, 

performaticamente falando, o gênero é feito e desfeito, e jamais uma atividade mecânica ou 

automática.  

Em resumo, quando reportada ao gênero, a performatividade tem a ver com a 

internalização pelos sujeitos de normas que, a partir das noções de feminino e masculino, 

prescrevem e categorizam certos atributos e atos humanos como próprios das mulheres ou dos 

homens. Essas normas, uma vez estilizadas no corpo, produzem uma aparência de substância 

que dá vida ao senso de um eu continuamente perpassado pelo gênero. O ponto central desse 

argumento, é que não há uma identidade de gênero preexistente a ser expressa através de atos 

e atributos classificados como femininos ou masculinos, mas, ao contrário, estes são os 

elementos que constituem de fato a identidade de gênero que pretensamente expressariam 

(BUTLER, 2003).  

Entretanto, não é esta a direção seguida pelo pensamento hegemônico em muitas 

partes do mundo, principalmente no ocidente, onde os atributos e os atos de gênero são vistos 

como expressões de uma identidade original e permanente. Segundo Butler (2003), no 

contexto ocidental prevalece a concepção de que sujeitos inteligíveis são aqueles cujas 

identidades apresentam relações de coerência entre sexo, gênero, desejo e prática sexual. Sob 

o domínio desse ponto de vista, todas as suposições e expectativas relacionadas à identidade 

de gênero seguem um ideal heterossexual. Trata-se de uma concepção que “não só pressupõe 

uma relação causal entre sexo, gênero e desejo, mas sugere igualmente que o desejo reflete ou 

exprime o gênero, e que o gênero reflete ou exprime o desejo” (BUTLER, 2003, p. 45). 

                                                             
38 Ibidem.  
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Ao problematizar essa questão, Butler argumenta que não apenas o gênero e a 

sexualidade são socialmente construídos, mas também o próprio sexo, pois ao invés de um 

dado natural que antecede à cultura, a sua materialidade é uma produção discursiva, uma vez 

que qualquer materialidade só pode ser apreendida via discurso, através de interpretações 

pautadas em conhecimentos disponíveis na cultura (BUTLER, 2003). Assim, se 

considerarmos o sexo como uma materialidade pré-discursiva, estaremos corroborando a 

interpretação de naturalidade elaborada pela biologia, uma ciência epistemologicamente 

consolidada no campo da produção de conhecimentos.  

Quando pondera que as expectativas em torno da identidade de gênero seguem um 

ideal heterossexual, Butler (2002) defende a ideia de um processo performativo que produz a 

heterossexualidade como norma, ao mesmo tempo em que produz os corpos que subvertem 

essa normalização, aos quais ela se refere como corpos abjetos, representados por todas as 

identidades dissidentes em relação às referências hegemônicas de gênero e sexualidade. 

Entram nesse cômputo as transexualidades, as homossexualidades, as bissexualidades, as 

travestilidades e todas as demais identidades transgêneras. Os corpos abjetos – uma vez 

produzidos como contraponto do inteligível – são tomados como referência de anormalidade, 

condição obrigatória para que o “normal” possa se instituir como tal no processo social de 

construção das identidades e das diferenças. 

Essa questão aponta para o posicionamento político de Butler, fundado na crítica ao 

regime normalizador heterossexual que não apenas produz as identidades, mas o faz através 

de uma categorização hierárquica que reflete as posições de privilégio ou de desvantagem que 

cada grupo identitário ocupa na sociedade. Com tal posicionamento, Butler se coloca 

contrária à chamada política de identidade, por considerar que esta forma de política não 

rompe com a suposição de naturalidade que constitui a base da normalização, sustentada na 

ideia de identidades fundantes e fixas. A postura política de Butler é, portanto, anti-identitária. 

Às objeções de que seria inviável qualquer projeto político sem um sujeito com identidade 

constituída, Butler responde que a desconstrução da identidade não significa a desconstrução 

da política, uma vez que esta postura toma como políticos os próprios termos pelos quais a 

identidade é produzida (BUTLER, 2003).  

 É nessa linha de pensamento que se assentam os pilares da chamada teoria queer, que 

especialmente no Brasil, é muito relacionada ao nome de Judith Butler. De acordo com 

Richard Miskolci (2009), a teoria queer surgiu nos Estados Unidos em fins dos anos de 1980, 

com a proposta de analisar a dinâmica da sexualidade e do desejo na organização das relações 

sociais. Segundo o autor, essa corrente teórica nasceu em oposição crítica aos estudos 
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sociológicos sobre minorias sexuais e gênero que, naquela época e ao menos até a década 

seguinte, eram fortemente marcados por um pressuposto heterossexista, como se ordem social 

e heterossexualidade fossem sinônimos. A teoria queer emergiu, assim, com o propósito de 

questionar as conjecturas normalizadoras que até então guiavam as pesquisas sobre 

sexualidade no âmbito das ciências sociais.  

Nas palavras de Guacira Lopes Louro (2001, p. 546), queer é um termo que “pode ser 

traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário. Mas a expressão 

também se constitui na forma pejorativa com que são designados homens e mulheres 

homossexuais”. Trata-se, então, de um insulto, de um xingamento, para o qual Butler (2002) 

teceu a seguinte reflexão sobre os seus significados: 

O termo queer surge como uma interpelação que coloca em questão o lugar 
que ocupam a força e a oposição, a estabilidade e a variabilidade no interior 

da performatividade. O termo “queer” tem operado como uma prática 

linguística cujo propósito tem sido o de degradar o sujeito a quem se refere, 
ou melhor, produzir um sujeito mediante essa interpelação degradante. A 

palavra “queer” adquire a sua força precisamente da invocação repetida que 

a vincula com a acusação, a patologização e o insulto (BUTLER, 2002, p. 

318, ênfases no original).39 

Por essa descrição, observa-se que da maneira pela qual foi apropriado para nomear a 

teoria, o termo queer é submetido a uma conversão de sentidos, uma vez que, de interpelação 

degradante, passa a ser investido de um potencial de oposição e contestação ao sistema 

dominante de onde emerge a prática linguística degradante. De acordo com Guacira Lopes 

Louro (2001, p. 546), em virtude de seu caráter político de oposição e contestação, queer 

significa uma postura contrária à normalização, de modo que “representa claramente a 

diferença que não quer ser assimilada ou tolerada e, portanto, sua forma de ação é muito mais 

transgressiva e perturbadora”, pois problematiza noções clássicas, tais como sujeito, 

identidade, agência e identificação.  

É nessa direção que a teoria queer assume uma posição antinormativa em relação à 

sexualidade, pois questiona as categorias produzidas e legitimadas hierarquicamente sob a 

égide do sistema normalizador hegemônico. Em Problemas de gênero, Butler traz um 

argumento que talvez possamos considerar como uma das diretrizes da vertente queer, qual 

seja o de que a tarefa “não é celebrar toda e qualquer nova possibilidade qua possibilidade, 

                                                             
39 Tradução do autor. Em espanhol no original: El término queer emerge como una interpelación que plantea la 

cuestión del lugar que ocupan la fuerza y la oposición, la estabilidad y la variabilidad, dentro de la 

performatividad. El término “queer” operó como una práctica lingüística cuyo propósito fue avergonzar al sujeto 

que nombra o, antes bien, producir un sujeto a través de esa interpelación humillante. La palabra “queer” 

adquiere su fuerza precisamente de la invocación repetida que terminó vinculándola con la acusación, la 

patologización y el insulto. 
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mas redescrever as possibilidades que já existem, mas que existem dentro de domínios 

culturais apontados como culturalmente ininteligíveis e impossíveis” (BUTLER, 2003, p. 213, 

ênfases no original). Na linha dos argumentos da presente pesquisa, essa ideia significa que 

dentre as diversas possibilidades de vivência do que chamamos identidade de gênero, 

encontram-se as transexualidades, enquanto experiências que já existem e que contestam a 

inteligibilidade prescrita pelo saber-poder hegemônico em relação ao gênero.   
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4  AS TRANSEXUALIDADES NAS MALHAS DO SABER-PODER 

Pensei o quanto desconfortável é ser 

trancado do lado de fora; e pensei o  

quanto é pior, talvez, ser trancado no 
lado de dentro. 

Virginia Woolf 

Este capítulo intenta analisar alguns discursos que, direta ou indiretamente, envolvem 

o tema das identidades de gênero em experiências de transexualidade, tais como a questão da 

patologização e da estigmatização, a maneira como o gênero é concebido pelo senso comum 

e, finalmente, a possibilidade de se pensar as transexualidades através da ideia de 

performatividade. Todas essas situações estão relacionadas com discursos e instâncias de 

saber-poder, seja na esfera das relações da vida cotidiana, seja no campo da produção de 

conhecimentos.  

Quando referida ao campo científico, a produção de conhecimentos está organizada 

nos moldes de um organograma que, partindo das chamadas grandes áreas, se ramifica 

serialmente em subáreas que buscam a especificidade do conhecimento. Contudo, muitos 

fenômenos não são objetos exclusivos de uma área de conhecimento, de maneira que as várias 

apreensões que lhe são conferidas podem significar verdadeiras divergências entre áreas de 

conhecimentos. Essas divergências não teriam importância se não se constituíssem em 

disputas de saberes, nas quais o que está em jogo não é a mera defesa de pontos de vista, mas 

principalmente a influência que esses saberes exercem sobre as interações sociais, em seus 

aspectos afetivos, econômicos, políticos e culturais em relação ao fenômeno que buscam 

apreender. 

 Pelo que me parece, essa situação é devidamente aplicável ao caso das 

transexualidades, por se tratar de fenômenos sobre os quais incidem conhecimentos de 

distintas áreas científicas, tais como a medicina, as ciências sociais, a psicologia, o direito e 

outras. Além disso, se analisarmos essa questão pelo viés da correlação saber-poder, veremos 

que o saber “oficial” produzido sobre as transexualidades advém de áreas de conhecimento de 

grande influência, que é a medicina, a sexologia e a psicanálise (BENTO, 2006). Segundo 

Daniela Murta (2011), essa produção de teorias em torno de uma definição para a 

transexualidade não ocorreu de forma isolada, mas ao mesmo tempo em que se discutia qual 

seria a forma de tratamento mais apropriada para o problema. Ao cabo, as transexualidades 
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foram consideradas como doença e a redesignação sexual foi definida como o tratamento 

adequado.  

4.1  Patologização e estigmatização das transexualidades 

No sentido estrito, a patologização da transexualidade se deu através de sua inscrição 

no DSM e na CID, catálogos médicos de doenças que, conforme citado na parte introdutória 

deste trabalho, foram alvos da campanha pela despatologização das identidades trans, na 

ocasião em que passavam pelo processo de revisão de suas últimas edições. A inscrição da 

transexualidade nesses catálogos ocorreu, no caso do DSM, em 1980, quando da terceira 

revisão deste manual. Já na CID, a inscrição se deu em sua décima revisão, que foi aprovada 

em 1989 e que entrou em vigor em 1993 (BENTO, 2008).  

Na CID-10, a transexualidade está inscrita no grupo dos Transtornos da identidade 

sexual, que faz parte dos Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto, sendo 

classificada sob o código F64.0 Transexualismo e definida nos seguintes termos:  

Trata-se de um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. 

Este desejo se acompanha em geral de um sentimento de mal estar ou de 

inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico e do desejo de 
submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim 

de tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado 

(BRASIL, 2017b, s.p.). 

Esta é, portanto, a definição de transexualidade presente na CID-10, versão que está 

em fase de ser substituída. Como a CID-11 ainda não foi divulgada, não se sabe como a 

transexualidade será mencionada no novo manual da OMS. Vale ressaltar que, no caso da 

CID, o que a campanha pela despatologização das transexualidades reivindicava não era 

exatamente a retirada da transexualidade desse catálogo, mas que a nova versão não mais a 

considerasse como transtorno e nem utilizasse termos patologizantes para referi-la. A 

permanência da transexualidade na CID seria justificada por se tratar de uma condição que 

demanda assistência em saúde, mas não sob a alcunha de doença. Quanto ao DSM, o que a 

referida campanha exigia era realmente a exclusão da transexualidade da lista nosográfica  da 

APA. Essa exigência, no entanto, não foi atendida, uma vez que a transexualidade está 

inscrita no DSM-5 sob a denominação de Disforia de Gênero, em substituição ao termo 

Transtorno de Identidade de Gênero do DSM-4.  

De acordo com o manual da APA, “Disforia de Gênero refere-se ao sofrimento que 

pode acompanhar a incongruência entre o gênero expresso ou vivenciado e o gênero 
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atribuído” (DSM-5, 2013, p. 451, ênfases no original).40 Com base nessa definição, o DSM-5 

trabalha com duas listas de critérios diagnósticos de Disforia de Gênero, uma que se destina 

aos casos em que a pessoa ainda é criança, e a outra que é aplicada nos casos de pessoas 

adolescentes ou adultas. Desse modo, segundo o DSM-5, as características diagnósticas de 

Disforia de Gênero em crianças são:   

Disforia de Gênero em crianças                                               302.6 (F64.2) 

A. Uma destacada incongruência com duração de pelo menos seis meses 

entre o gênero expresso/vivenciado e o gênero atribuído, com a manifestação 
de pelo menos seis dos critérios seguintes, incluindo obrigatoriamente o 

primeiro:  

1. Um forte desejo de ser do outro gênero ou uma insistência de que pertence 

ao outro gênero (ou algum gênero alternativo diferente do gênero atribuído); 
2. Em meninos, uma forte preferência pelo uso ou simulação do vestuário 

feminino. Em meninas, uma acentuada preferência pelo uso exclusivo de 

roupas tipicamente masculinas e uma forte resistência em usar as roupas 
tipicamente femininas; 

3. Uma forte preferência por papéis do outro gênero nas brincadeiras de faz 

de conta ou jogos de fantasia; 
4. Uma acentuada predileção por brinquedos, jogos ou atividades 

estereotípicas do outro gênero; 

5. Uma forte preferência por companheiros (de brincadeiras) do outro 

gênero; 
6. Em meninos, uma acentuada rejeição de brinquedos, jogos e atividades 

tipicamente masculinas, e uma forte evitação de jogos violentos. Em 

meninas, uma forte rejeição de brinquedos, jogos e atividades tipicamente 
femininas;  

7. Um acentuado desagrado em relação à sua anatomia sexual; 

8. Um forte desejo pelas características sexuais primárias e/ou secundárias 
correspondentes ao gênero com o qual se identifica; 

B. A condição está associada a distúrbios clinicamente significativos ou a 

comprometimentos sociais, escolares, ou outras importantes áreas de 

funcionamento (DSM-5, 2013, p. 452, ênfases no original).41 

                                                             
40 Tradução do autor. Em inglês no original: Gender Dysphoria refers to the distress that may accompany the 

incongruence between one's experienced or expressed gender and one's assigned gender. 
41 Tradução do autor. Em inglês no original: Gender Dysphoria in Children. A. A marked incongruence 

between one’s experienced/expressed gender and assigned gender, of at least 6 months’ duration, as manifested 

by at least six of the following (one of which must be Criterion A1): 1. A strong desire to be of the other gender 

or an insistence that one is the other gender (or some alternative gender different from one’s assigned gender). 2. 

In boys (assigned gender), a strong preference for cross-dressing or simulating female attire: or in girls (assigned 

gender), a strong preference for wearing only typical masculine clothing and a strong resistance to the wearing of 

typical feminine clothing. 3. A strong preference for cross-gender roles in make-believe play or fantasy play. 4. 
A strong preference for the toys, games, or activities stereotypically used or engaged in by the other gender. 5. A 

strong preference for playmates of the other gender. 6. In boys (assigned gender), a strong rejection of typically 

masculine toys, games, and activities and a strong avoidance of rough-and-tumble play; or in girls (assigned 

gender), a strong rejection of typically feminine toys, games, and activities. 7. A strong dislike of one’s sexual 

anatomy. 8. A strong desire for the primary and/or secondary sex characteristics that match one’s experienced 

gender. B. The condition is associated with clinically significant distress or impairment in social, school, or other 

important areas of functioning.  
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Em se tratando de pessoas adolescentes ou adultas, as características que o DSM-5 

estabelece como critérios de diagnóstico de Disforia de Gênero são:  

Disforia de Gênero em adolescentes e adultos                      302.85 (F64.1) 
A. Uma destacada incongruência com duração de pelo menos seis meses 

entre o gênero expresso/vivenciado e o gênero atribuído, com a manifestação 

de pelo menos dois dos critérios seguintes: 
1. Uma destacada incongruência entre o gênero expresso/vivenciado e as 

características sexuais primárias e/ou secundárias (ou em adolescentes 

jovens, as características sexuais secundárias esperadas);  
2. Um forte desejo de eliminar as características sexuais primárias e/ou 

secundárias em virtude da acentuada incongruência destas com o gênero 

expresso/vivenciado (ou em adolescentes jovens, o desejo de evitar o 

desenvolvimento das características sexuais secundárias esperadas);  
3. Um forte desejo pelas características sexuais primárias e/ou secundárias 

do outro gênero; 

4. Um forte desejo de ser do outro gênero (ou algum gênero alternativo 
diferente do gênero atribuído); 

5. Um acentuado desejo de ser tratado como pertencente ao outro gênero (ou 

algum gênero alternativo diferente do gênero atribuído); 

6. Uma forte convicção de que os seus sentimentos e reações são típicas do 
outro gênero (ou algum gênero alternativo diferente do gênero atribuído). 

B. A condição está associada a distúrbios clinicamente significativos ou a 

comprometimentos sociais, ocupacionais, ou outras importantes áreas de 

funcionamento (DSM-5, 2013, p. 452-453, ênfases no original).42  

Diante das listas supracitadas, pode-se notar que todas as características diagnósticas 

de Disforia de Gênero estão fundadas na ideia de incongruência entre gênero identificado 

(expresso/vivenciado) e gênero atribuído. Essa discrepância, segundo o DSM-5, é o 

componente central do diagnóstico de Disforia de Gênero. Além disso, deve haver também 

evidências de angústia em virtude da referida incongruência. O que é curioso na postura da 

APA em relação ao diagnóstico de Disforia de Gênero, é que o DSM-5 leva em consideração 

a ideia de um gênero atribuído em função das características sexuais. Se se trata de uma 

atribuição, qual a justificativa em diagnosticar a não correspondência de um sujeito a tal 

atribuição? 

                                                             
42 Tradução do autor. Em inglês no original. Gender Dysphoria in Adolescents and Adults. A. A marked 

incongruence between one’s experienced/expressed gender and assigned gender, of at least 6 months’ duration, 

as manifested by at least two of the following: 1. A marked incongruence between one’s experienced/expressed 

gender and primary and/or secondary sex characteristics (or in young adolescents, the anticipated secondary sex 

characteristics). 2. A strong desire to be rid of one’s primary and/or secondary sex characteristics be cause of a 

marked incongruence with one’s experienced/expressed gender (or in young adolescents, a desire to prevent the 
development of the anticipated secondary sex characteristics). 3. A strong desire for the primary and/or 

secondary sex characteristics of the other gender. 4. A strong desire to be of the other gender (or some alternative 

gender different from one’s assigned gender). 5. A strong desire to be treated as the other gender (or some 

alternative gender different from one’s assigned gender). 6. A strong conviction that one has the typical feelings 

and reactions of the other gender (or some alternative gender different from one’s assigned gender). B. The 

condition is associated with clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other 

important areas of functioning. 
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Cabe aqui uma reiteração: a coerência esperada entre gênero atribuído e gênero 

identificado é uma produção do sistema normalizador que não compreende as 

transexualidades como formas possíveis de constituição subjetiva em relação ao gênero. Se 

assim o é, o que resta ao saber-poder normalizador é diagnosticar, estabelecendo como 

incongruentes as identificações de gênero que não correspondem às atribuições culturais que 

ligam os gêneros às características sexuais.  

Conforme já apontado, o DSM-5 adotou o termo Disforia de Gênero em substituição a 

Transtorno de Identidade de Gênero, termo utilizado no DSM-4. Pode-se inferir que essa 

mudança se deu em função das mobilizações pela despatologização das transexualidades, uma 

vez que a própria APA, nas considerações que antecede a apresentação do diagnóstico de 

Disforia de Gênero no DSM-5, esclarece que o termo atual é mais descritivo do que o anterior 

e foca na disforia enquanto problema clínico, e não na identidade em si. Contudo, o que se 

evidencia é que a substituição de termos não significou uma mudança nos pontos de vista da 

APA,  pois o DSM-5 segue a mesma linha do DSM-4, considerando a não conformidade do 

sujeito às atribuições de gênero como algo passível de diagnóstico clínico.  

Se por um lado o DSM-5 foca na disforia enquanto sofrimento clínico, conforme o 

esclarecimento da APA, por outro lado, este mesmo manual reconhece que nem todas as 

pessoas que apresentam incongruência entre gênero identificado e gênero atribuído padecem 

de tal sofrimento. Diante disso, em que consiste afinal o diagnóstico de Disforia de Gênero, 

na incongruência entre gênero identificado e gênero atribuído, ou na angústia decorrente dessa 

incongruência? Uma pessoa com “destacada” incongruência entre os gêneros identificado e 

atribuído, mas que, no entanto, não apresenta nenhum sofrimento clínico em função disso, 

seria diagnosticada com Disforia de Gênero? Qualquer resposta para esta pergunta seria 

questionável, principalmente se levarmos em conta que o DSM-5 vale-se de estereótipos e 

padrões culturalmente estabelecidos para os gêneros para sustentar o diagnóstico de Disforia 

de Gênero.  

Estereótipos e padrões de condutas diferenciados para mulheres e homens dizem 

respeito a normas de gênero. E nunca é demasiado demarcar que, no contexto ocidental 

contemporâneo, tais normas têm como fundamento principal a ideia de correspondência entre 

sexo, gênero, desejo e prática sexual (BUTLER, 2003). Esta é a inteligibilidade estabelecida 

na compreensão dos gêneros, que quando quebrada, conforme o é pelas transexualidades, a 

sociedade trata de aplicar as suas sanções e encontrar um lugar para encaixar os desviantes. 

No caso em questão, um lugar envolto com a patologização e a estigmatização. Como Émile 
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Durkheim (1988) já havia lembrado, uma norma social pode ser pouco sentida por aqueles 

que a ela se conformam, mas mostra toda a sua força coercitiva sobre aqueles que a violam.  

A patologização das transexualidades é um reflexo do modo restrito do pensamento 

hegemônico conceber as identidades de gênero e, principalmente, uma tentativa de se fazer 

valer a norma de congruência entre sexo e gênero. Se o DSM-5 foca na Disforia de Gênero 

como sofrimento clínico, e não na identidade em si, conforme defende a APA, não seria um 

tanto contraditório considerar a incongruência entre os gêneros identificado e atribuído como 

o componente principal do diagnóstico de Disforia de Gênero, uma vez que tal incongruência 

remete a uma questão identitária? Ora! Ao fim e ao cabo, o que a APA tenta circunscrever a 

um diagnóstico são experiências subjetivas nas quais a identificação de gênero destoa da 

norma. Se transexualidade é uma questão de identificação, por conseguinte, não é a mesma 

coisa que sofrimento clínico, e sendo assim, continua equivocada a sua inscrição num manual 

de psiquiatria.  

Não se deve perder de vista que a psiquiatria é uma especialidade da medicina, uma 

disciplina que ocupa um lugar de prestígio e de grande influência no campo da produção de 

conhecimentos e no senso comum. Entretanto, o saber da psiquiatria sobre as transexualidades 

é alvo de questionamentos vindos principalmente do movimento social organizado pela 

despatologização das identidades trans, assim como de pesquisadores de outras áreas de 

conhecimento, que embora não se equiparem à medicina no quesito poder-saber, também 

produzem conhecimentos capazes de impactar a maneira como as transexualidades são 

percebidas e tratadas socialmente. Alguns desses estudos fazem parte das referências da 

presente pesquisa, tais como Berenice Bento (2006; 2008), Tatiana Lionço (2006), Flavia 

Teixeira (2009), Daniela Murta (2011), Rodrigo Borba (2014) e Simone Ávila (2014).  

A propósito, foi Berenice Bento (2006) quem observou que as definições de 

transexualidade dos manuais médicos de doenças se baseiam nas teorias de dois autores que, 

por volta dos anos de 1960, se destacaram nos estudos das transexualidades: Harry Benjamin 

e Robert Stoller. Harry Benjamin, autor do livro O fenomeno transexual, era endocrinologista 

e, de acordo com a sua teoria, as transexualidades estariam ligadas a fatores biológicos, pois, 

assim como o sexo, o gênero seria de origem genética. Para Benjamin, o “sexo” era 

constituído de outros vários sexos: o cromossomático (responsável pela determinação do sexo 

e do gênero), o gonádico, o fenotípico, o psicológico e o jurídico. Dentre eles, o psicológico 

seria o mais flexível, podendo inclusive se manifestar em desacordo aos demais. É nesse 

ponto que estaria a transexualidade, assim como a sua condição patológica, pois, qualquer 
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nível de deslocamento entre os “sexos” significaria um funcionamento inadequado, enquanto 

que a medida para a “normalidade” seria a sintonia entre todos (BENTO, 2006). 

 Como observou Jorge Leite Júnior (2008), em vista de seu empenho em esclarecer 

que “transexualismo” não era a mesma coisa que “travestismo” ou “homossexualismo”, 

Benjamin tratou, principalmente, de enumerar as características definidoras de uma pessoa 

transexual, características estas que se tornaram o padrão científico para o reconhecimento do 

“verdadeiro” transexual, apesar de se referirem unicamente à transexualidade feminina. 

Dentre tais características estariam, necessariamente,  

[...] a insistência em se considerar uma “mulher em corpo de homem” (ou 

uma “alma feminina em corpo masculino”), o repúdio e ódio aos próprios 
genitais e a urgente necessidade de alterar seu corpo, adequando-o ao sexo 

que considera ser o correto; e, finalmente, uma profunda angústia ou 

infelicidade quanto à sua condição (LEITE JÚNIOR, 2008, p. 142, ênfases 

no original). 

O que à primeira vista se faz notório nessas características, é a proximidade que elas 

têm com as já citadas definições de transexualidade dos manuais médicos CID-10 e DSM-5. 

Assim, realmente faz sentido dizer que a teoria de Benjamin é uma das referências desses 

manuais. Em relação ao tratamento das transexualidades, Benjamin era defensor das cirurgias 

de redesignação sexual, pois acreditava que a intervenção deveria se dirigir ao corpo, já que 

qualquer terapia psicológica se mostrava ineficaz. Porém, para Benjamin, a redesignação 

sexual seria apenas um meio de adequar o corpo físico à imagem ansiada pelo sujeito, pois, 

segundo ele, o sexo nunca pode ser mudado, uma vez que é determinado no momento da 

concepção, ou seja, são os cromossomos sexuais que designam o sexo genético, que por sua 

vez dá origem ao sexo e ao gênero (LEITE JÚNIOR, 2008). 

Em resumo, o esforço teórico de Benjamin consistiu em defender uma determinação 

biológica para as transexualidades, postura adotada ainda hoje por alguns pesquisadores, 

como o psiquiatra Alexandre Saadeh. Numa entrevista a Adriana Nazarian (2011), Saadeh 

expõe o seu ponto de vista: 

A principal teoria hoje é relacionada com o desenvolvimento do cérebro 
durante a gestação. É como se fosse uma má-formação decorrente dos 

hormônios masculinos que circulam no corpo da mãe durante a gravidez e, 

dependendo da fase, o cérebro vai desenvolver para um lado ou outro. A 
origem é química e gera uma estrutura funcional diferenciada. A noção de 

ser homem ou mulher acontece por volta dos 4 anos de idade. Nesse caso, 

mais uma vez tem a ver com questões biológicas, mas também com a 

estrutura familiar. Alguns fatos são marcantes no trabalho com transexuais, 
como um pai violento, ou a necessidade de complementar a mãe. Existem 

esses fatores psicológicos, porém a transexualidade não aconteceria se não 

houvesse a predisposição biológica (NAZARIAN, 2011, s. p.). 
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Como se vê, Alexandre Saadeh compartilha com Harry Benjamin a ideia de uma base 

biológica para as transexualidades, porém, diferentemente deste último que defende uma 

etiologia genética para o fenômeno, acredita que a causa esteja relacionada com fatores de 

ordem fisiológica. Se esses autores estabelecem uma ligação das transexualidades com causas 

biológicas, o psicanalista Robert Stoller, por sua vez, segue outra direção, pois insere a 

questão transexual no campo do psiquismo, envolvendo o que ele nomeou de “núcleo de 

identidade genérica”, conforme vimos no capítulo anterior.  

Stoller (1982) desenvolveu seus estudos com crianças designadas como meninos, mas 

que se identificavam como meninas. Para esse autor, a etiologia da transexualidade estaria 

ligada a uma psicodinâmica familiar patológica vivida pela criança em idade remota, ainda 

nos primeiros anos de vida. Essa psicodinâmica familiar seria caracterizada por uma forte 

relação simbiótica entre a mãe e a criança e pela ausência da interdição paterna. Esta 

circunstância impediria o estabelecimento do complexo de Édipo, o que implicaria na 

manutenção do laço simbiótico, situação que levaria a criança a desenvolver-se psiquicamente 

em desacordo com o esperado, pois ao invés de perceber-se como menino, ela se identificaria 

e desejaria ser tratada como menina.  

Para Stoller (1993, p. 28), a identidade de gênero diz respeito “à mescla de 

masculinidade e feminilidade em um indivíduo, significando que tanto a masculinidade 

quanto a feminilidade são encontradas em todas as pessoas, mas em formas e graus 

diferentes.” Se assim o é, qual é a razão de se considerar a transexualidade como uma 

condição patológica? Quais são as formas e os graus de feminilidade e masculinidade 

permitidas a uma pessoa? Para vislumbrar as respostas dessas questões, basta lembrar que 

Stoller defende uma resolução normalizadora para o complexo de Édipo, com a condução da 

criança à heterossexualidade e a uma identidade de gênero coerente com o seu sexo.   

Na defesa de suas concepções, Stoller (1982) elaborou uma proposta de intervenção 

psicoterapêutica para a transexualidade. Ele defendia que o complexo de Édipo poderia ser 

estabelecido através de tal intervenção, desde que a criança fosse levada o quanto antes ao 

tratamento. Mas, de forma geral, Stoller considerava que as propostas de tratamento para a 

transexualidade eram incipientes, se constituindo de fato, em tentativas de encontrar a melhor 

terapêutica. No que tange ao tratamento de pessoas transexuais adultas, Stoller era a favor das 

modificações corporais, inclusive das cirurgias de redesignação sexual, mas alertava para a 

necessidade de um diagnóstico rigoroso. Entretanto, para Stoller, o tratamento de pessoas 

transexuais adultas seria puramente paliativo. 



89 

Nesta mesma direção está o ponto de vista da também psicanalista Colette Chiland 

(2008), que afirma que as modificações corporais não são capazes de apagar o sentimento de 

desarmonia que as pessoas transexuais têm em relação ao sexo com o qual nasceram. Para a 

autora, o desejo de adquirir um corpo do outro sexo é impossível de ser alcançado, pois não se 

pode mudar os cromossomos e o interior do corpo. Dessa maneira, se o objetivo das pessoas 

transexuais que optam pela redesignação sexual “era viver como membros do outro sexo, essa 

meta é atingida. Se o objetivo era ser homem ou mulher completo, eles têm de enfrentar uma 

desilusão, até um desespero” (CHILAND, 2008, p. 59). 

Contudo, Chiland reconhece que as pessoas que desejam a cirurgia de redesignação 

sexual se sentem mais felizes depois que conseguem realizar tal desejo. Assim, ela não 

necessariamente se opõe às cirurgias de redesignação sexual, mas defende que o tratamento 

mais apropriado seria a psicoterapia, caso esse tipo de intervenção apresentasse resultados 

satisfatórios, no sentido de extinguir o desejo pela cirurgia. Se a intervenção psicoterápica 

atingisse tal resultado, estaria evitando o que a autora chama de mutilação e a transformação 

de um corpo sadio num corpo doente. Ademais, a pessoa estaria livre de enfrentar diversas 

dificuldades sociais e pessoais decorrentes da redesignação sexual.43 

Pelas suas afirmações, Chiland parece considerar como algo inconcebível tanto a 

demanda de redesignação sexual em si, quanto qualquer possibilidade de uma vida satisfatória 

aos sujeitos que se submetem a tal procedimento. Esse ponto de vista é bem representativo da 

postura prepotente do saber-poder hegemônico sobre as transexualidades que, com ou sem a 

redesignação sexual, sempre as concebe por meio de um discurso patologizante. É uma 

postura de demarcação dos limites da normalidade, de modo que as transexualidades não 

sejam equiparadas às experiências cis, mas mantidas nas posições de reprovação e 

ininteligibilidade cultural, na linha do que Gayle Rubin (1989) analisou sobre a questão dos 

efeitos do saber-poder nas relações de sexualidade e gênero, com alusão a um sistema 

hierárquico de valoração sexual, conforme já discutido.  

 É nesse sentido que a patologização das transexualidades vai muito além da inscrição 

nos manuais médicos de doenças, pois não são poucas as situações em que essas experiências 

são estigmatizadas, pelo fato de não cumprirem com os quesitos de “normalidade” quanto às 

identificações de gênero estabelecidas pela sociedade. Se se trata de uma questão de 

estigmatização, logo, o que é um simples procedimento para as pessoas em geral, como por 

exemplo, a apresentação dos documentos de identificação ou o mero ato de ir e vir, pode ser 

                                                             
43 Ibidem. 
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uma situação de muito constrangimento para as pessoas transexuais. Diante disso, são 

recorrentes os relatos dessas pessoas sobre a hesitação em frequentarem determinados locais 

públicos, tais como as recepções. Sobre essa questão, ao ser perguntado se em seu dia a dia 

ele enfrenta situações de transfobia44, o colaborador Mateus deu a seguinte resposta:  

Já enfrentei, só enfrento quando tenho que apresentar a identidade 

[documento]. Mas, fora a identidade, eu sou “passado”45, né, como a gente 
diz. Então, não é que a pessoa vai me reconhecer enquanto individuo do sexo 

feminino de olhar para a minha cara, mas se por acaso ela for confrontada 

com a minha identidade, ela vai fazer isso (Comunicação verbal, colaborador 

Mateus, ênfases minhas). 

  A colaboradora Marcela também traz um depoimento sobre situações em que a sua 

condição de mulher transexual é inevitavelmente revelada, mesmo que a contragosto:  

Principalmente com relação aos documentos, mercado de trabalho também. 
Como eu ainda estou no processo (eu abri um processo para mudar os 

documentos), e, infelizmente, a burocracia vem estendendo isso, esse 

processo. Então, assim, é inevitável, quando eu tenho que apresentar o meu 

documento, um RG ou o CPF, vai estar lá escrito o nome no qual eu fui 
registrada quando eu nasci. Então, é realmente muito constrangedor, 

embaraçoso. E, com relação ao mercado de trabalho, especificamente, isso 

acaba sendo um empecilho para uma possível contratação. Eu já passei por 
várias situações assim. [De não ser contratada?] De não ser contratada, de 

passar por todo o processo, entrevista, tudo, tudo, tudo. E na hora de pedir os 

documentos, eles pegam os documentos, aí inventam uma desculpa 

qualquer, esfarrapada, e aí não contratam (Comunicação verbal, 

colaboradora Marcela). 

Nesses casos, a identidade (documento) entra em contradição com a identidade 

subjetiva, uma vez que o documento é produzido com base no gênero atribuído, e não no 

identificado, de maneira que o nome que consta no documento não apresenta harmonia em 

relação à aparência de gênero adotada pelo sujeito. Como Mario Carvalho (2011) já havia 

observado, a desarmonia entre nome e aparência de gênero é a principal causa de 

constrangimentos públicos na vida de pessoas transexuais e travestis. Não se trata, porém, de 

simples constrangimentos esporádicos, pois essa situação pode sinalizar para prejuízos sociais 

em termos de cidadania, como revela o depoimento de Marcela sobre a dificuldade de se 

conseguir emprego sem a retificação do nome nos documentos. Conforme vimos com Gayle 

                                                             
44 De forma geral, o termo transfobia diz respeito às diversas situações de preconceitos, discriminações e 

violências sofridas por pessoas transgêneras.   
45 O vocábulo “passado” proferido por Mateus refere-se ao termo passing transgender. Segundo Guilherme 

Almeida ( 2012, p. 519), na literatura internacional, esse termo “é utilizado para referir-se a uma capacidade 

pessoal de ser reconhecido/a como pertencente a um gênero que não era o assignado no sujeito ao nascer. Essa 

capacidade pessoal envolve tanto certa manipulação de alguns cuidados físicos característicos do gênero 

pretendido quanto atributos de comportamento que sejam culturalmente associados a tal gênero”. Em algumas 

entrevistas da presente pesquisa, essa situação é mencionada através da expressão “passar despercebida”.  
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Rubin (1989), aos sujeitos cujas identidades decrescem na escala de valoração sexual, são 

negadas muitas das benesses sociais.  

Frente aos infortúnios da estigmatização, as pessoas transexuais buscam meios de 

“apagar” em suas identidades qualquer vestígio que possa gerar situações embaraçosas. Dito 

de outra forma, o que essas pessoas buscam são recursos que possam colocá-las o mais 

próximo possível do gênero identificado e ao mesmo tempo afastá-las do gênero atribuído. Ao 

termo, esses recursos são procedimentos de construção da identidade almejada. Fazem parte 

desses procedimentos, as transformações corporais cirúrgicas e/ou por aplicação de 

hormônios, os cuidados com a entonação da voz, o uso de  vestimentas “adequadas” e o 

empenho em comportar-se conforme os padrões estabelecidos para o gênero identificado. O 

fragmento a seguir, extraído da entrevista com a colaboradora Brenda, é bem ilustrativo dessa 

situação:   

Porque eu tento ser discreta na minha vestimenta, [...], eu queria passar 

despercebida nos lugares, entendeu? Mas infelizmente não dá. Aí eu tento 
ser discreta na minha vestimenta, usar uma roupa mais discreta, mas assim, 

tento ser delicada, usar uma maquiagem, usar um cabelo legal, trazer o 

máximo possível, é, anular a referência masculina que eu tenho e puxar mais 

para o feminino para eu parecer mais natural [...]. Mas assim, eu tento às 
vezes puxar o máximo para o natural, para eu passar despercebida, para eu 

não ter que ser referência o tempo todo, entendeu? (Comunicação verbal, 

colaboradora Brenda). 

As características que Brenda toma como referências masculinas são a sua estatura 

(alta) e o tamanho dos seus pés, que ela considera grandes. Segundo ela, essas características 

são os principais alvos dos olhares inquisidores que indicam certa dúvida das pessoas quanto 

à sua identidade feminina. Conforme ela ponderou, a sensação de “ser referência o tempo 

todo” gera um desejo de autoafirmação muito grande, situação que no passado a levou a 

querer modificar várias coisas em seu corpo, como diminuir o nariz, o queixo, a sobrancelha. 

Ao final das contas, Brenda submeteu-se apenas a uma intervenção nas mamas, e nos dias 

atuais tem outro posicionamento sobre essa questão: 

Hoje em dia não, eu percebo que isso é desnecessário. Eu não tenho que ser 

uma boneca, eu não sou só um corpo, eu não sou só uma genitália, eu sou 

muito mais do que isso. Então assim, por isso que eu tento ser empoderada 
nas minhas ações, eu tento ser educada, cativa,  mas ao mesmo tempo 

incisiva na minha postura, no que eu sou e decidida assim, a não aceitar 

menos do que a dignidade e o respeito que eu dou para as pessoas [...]. 

(Comunicação verbal, colaboradora Brenda). 

 A postura de Brenda sinaliza para a profusão de contradições e ambivalências na qual 

as identidades de gênero estão envolvidas. O corpo, que por um lado oferece as possibilidades 

de modificações com vistas à moldagem de uma identidade, por outro lado pode ter a sua 
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centralidade reduzida pelos sujeitos em alguns aspectos, pois a identidade é mais do que um 

corpo, mais do que uma genitália. Como revelou o colaborador Mateus, o seu principal desejo 

em relação às transformações corporais é a retirada das mamas. Entretanto, enquanto isso não 

acontece, ele não usa mais as faixas que outrora utilizou para esconder essa parte do seu 

corpo. Numa atitude que diríamos de afronto às convenções de gênero, Mateus inclusive se 

atreve a frequentar um clube usando apenas a sunga e uma packer para dar volume à virilha, 

deixando as suas mamas à mostra, o que gera uma situação de ambiguidade que pode atiçar a 

curiosidade e/ou a reprovação dos demais frequentadores, uma vez que, com exceção das 

mamas, a  imagem de Mateus é masculina. 

   Contudo, como o próprio Mateus reconhece, nem todas as pessoas transexuais 

conseguem ou se dispõem a enfrentamentos desse tipo. Para grande parte dessas pessoas, a 

exemplo do que expressou a colaboradora Marcela, o que prevalece é o desejo de se “passar 

despercebida” na maior parte do tempo e lugares. Daí a necessidade de se buscar por uma 

imagem condizente ao gênero identificado. Conforme justificou Marcela, o motivo pelo qual 

ela prefere resguardar a sua condição de mulher transexual está, principalmente, no fato de 

vivermos numa sociedade muito transfóbica. Nesse sentido, passar despercebida não significa 

simplesmente um êxito da identidade, mas também um meio de se livrar das discriminações 

do dia a dia. 

 A questão da manipulação identitária é passível de análise a partir do trabalho 

sociológico de Erving Goffman (1988) sobre estigmas. Segundo o autor, através das 

interações face a face e de acordo com suas possibilidades, as pessoas manipulam 

informações acerca de suas identidades para se conformarem ao que é socialmente 

considerado normal. Goffman defende que o processo de civilização, do qual resulta a 

autoimagem, inclui uma fase na qual a pessoa estigmatizada passa por uma aprendizagem e 

incorporação do ponto de vista dos “normais”, adquirindo assim as crenças da sociedade mais 

ampla no que se refere à identidade, bem como uma ideia geral do que significa ser portadora 

de um estigma particular. 

Na realização desta pesquisa pude constatar alguns dados que talvez se enquadrem 

nessa situação. Refiro-me à adoção por parte de alguns sujeitos de pesquisa de alguns termos 

e concepções propagadas pelo saber-poder hegemônico sobre as transexualidades. Assim, 

houve tanto quem se referisse à transexualidade através do termo “transexualismo”, como 

quem considerasse a ideia de disforia de gênero como procedente. O colaborador Davi 

mencionou que antes de sua transição de gênero ele se sentia “um monstro”, e achava que 

“tinha caído num mundo errado”. Berenice Bento (2006) também se deparou com algumas 
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situações desse tipo em seu estudo. Conforme cita em seu livro, muitas pessoas transexuais 

buscam as transformações corporais com a finalidade de se sentirem mais “reais”, sendo 

comum elas emitirem opiniões e expressões que as definem como mulheres ou homens em 

corpos equivocados, que são “aberrações” ou que desejam ser uma mulher ou um homem “de 

verdade”. 

Quanto às pessoas sobre as quais são produzidos os estigmas, Goffman as situa sob 

duas perspectivas: os desacreditados e os desacreditáveis. Os desacreditados são aquelas 

pessoas nas quais as características que geram o estigma já são conhecidas ou imediatamente 

evidentes. Quanto aos desacreditáveis, são aquelas pessoas que possuem alguma característica 

que gera estigma, mas que não é imediatamente evidente e nem conhecida pelas pessoas. O 

que é imposto à pessoa nessa situação não se refere à manipulação da tensão gerada durante 

as interações, mas sim à manipulação de informações sobre o seu estigma. O que entra em 

questão é saber o que é o melhor a se fazer, se usar estratégias para manter o fato em segredo 

ou revelá-lo. No caso de revelação, para quem seria revelado, como isso seria feito, onde e 

qual o melhor momento para isso (GOFFMAN, 1988). 

Dentre as pessoas transexuais, muitas trazem em suas narrativas de vida algum 

episódio envolvendo a capacidade de “passarem despercebidas” ou não em situações 

relacionadas com a identidade de gênero. Esses episódios podem acontecer no âmbito das 

relações privadas e/ou públicas, e em diferentes momentos da vida de uma pessoa transexual: 

antes, durante ou depois da transição de gênero. No período anterior à transição de gênero, a 

pessoa geralmente passa por “desacreditável” em relação à condição transexual, porém, 

devido a uma característica particular, ela poderá ser incluída em outra condição 

estigmatizada: a homossexualidade. Foi isso o que aconteceu, por exemplo, com a 

colaboradora Brenda, que devido ao fato de ser “muito delicada” e “muito feminina”, a sua 

família acreditava que ela era um homem homossexual. O colaborador Davi, por sua vez, 

disse que no seu caso, “o lado masculino falava mais alto do que o feminino”, e que por isso 

as pessoas o chamavam de “sapatão”. Nesses exemplos, o gênero é compreendido como se 

fosse uma questão de sexualidade.  

Durante a fase de transição propriamente dita, a julgar pelo seguinte depoimento da 

colaboradora Karina, a pessoa estaria inevitavelmente no grupo dos “desacreditados”, no 

sentido proposto por Goffman, justamente pela aparência andrógina que ela pode vir a ter 

nessa fase, uma mistura de características femininas e masculinas. Já no que concerne à fase 

pós-transição, a maneira como a pessoa é vista depende dos resultados alcançados na 

transição. Quando esses resultados se aproximam dos padrões estabelecidos para os gêneros, a 
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pessoa pode conseguir “passar despercebida” em muitos momentos de sua vida ordinária, o 

que a insere no grupo dos “desacreditáveis”:  

Depois que eu comecei [a transição], eu passei por momentos de transfobia, 
de não aceitação, quando você está naquela fase do casulo, que a gente 

chama, que você não é nem uma coisa nem outra. Quando você está 

tomando hormônio, quando você está se preparando para se vestir como uma 
menina, o que é que acontece? Você chama muita atenção. Então assim, 

você vai andar na rua, as pessoas vão te agredir, como eu ouvi piadas, como 

eu ouvi pessoas me xingando. Então assim, é muito complicada essa fase, 
que é uma fase muito dura, porque você sofre muito preconceito. Mas a 

partir do momento em que eu me tornei uma mulher, que eu comecei a 

mudança do comportamento, do visual, aí acabou a transfobia. Hoje eu não 

passo por isso, eu passo “batida”, como mulher normal (Comunicação 

verbal, colaboradora Karina, ênfases minhas). 

 Contudo, a capacidade de conseguir “passar despercebida” não é uma prerrogativa de 

todas as pessoas que realizam a transição de gênero. Um resultado satisfatório, no sentido de 

se conseguir alcançar uma aparência próxima da desejada, não depende apenas da sofisticação 

técnica dos procedimentos adotados, mas também de como as características particulares da 

pessoa a situa em relação ao gênero identificado. Nesse sentido, se de antemão uma pessoa 

transexual traz características que a aproximam dos padrões definidos para o gênero com o 

qual ela se identifica, estima-se que, em termos gerais, a sua transição de gênero terá melhores 

resultados.  

Por outro lado, a capacidade de “passar despercebida” nem sempre isenta a pessoa de 

lidar com a questão do segredo/revelação que geralmente ronda as experiências de 

transexualidade quando o assunto é identidade de gênero. Conforme podemos observar com 

Maria Jaqueline Coelho Pinto (2008), as narrativas apontam para muitas direções, tanto para 

casos em que as pessoas convivem com o segredo, quanto para os dilemas que muitas pessoas 

enfrentam sobre a decisão de revelarem ou não a sua condição transexual, principalmente em 

relacionamentos amorosos. Sobre essa questão, a colaboradora Brenda testemunhou que já 

passou pela experiência em que a revelação levou ao fim do relacionamento. Porém, o 

contrário também pode acontecer, a continuidade do relacionamento, pois o desfecho da 

revelação é algo imprevisível, que depende da particularidade de cada caso, como mostra o 

atual relacionamento da própria Brenda: 

Mas hoje, eu estou num relacionamento já há três anos, que eu conheci a 
pessoa, ele não sabia, eu contei para ele, ele ficou confuso no início. [...]. E, 

aí teve um afastamento, depois houve uma reaproximação, porque apesar de 

tudo, ele gostava de estar comigo, gostava de conversar comigo, diz que a 
minha companhia fazia bem para ele, e foi acontecendo, acontecendo, até 

que ele me chamou para a gente assumir compromisso, e a gente já está há 

quase três anos juntos (Comunicação verbal, colaboradora Brenda). 
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Tendo em vista a variedade e a imprevisibilidade das experiências subjetivas, as 

transexualidades figuram como possibilidades para as identificações de gênero. Diante disso, 

faz-se imprescindível ressaltar que, assim como a patologização, a estigmatização só acontece 

devido a um sistema normalizador que localiza exclusivamente no sujeito a origem 

explicativa do conflito identitário que define a transexualidade. Dessa maneira, a 

patologização e a estigmatização são os principais meios do saber-poder dominante não 

somente defender, mas reproduzir e disseminar o discurso de que as transexualidades não são 

formas inteligíveis de subjetivação em relação ao gênero.  

Entretanto, não se deve falar de patologização e estigmatização como se essas 

situações não pudessem mudar. Conforme constatamos com Gayle Rubin (1989), o sistema de 

hierarquias implicado nas normas de sexualidade e gênero não deve ser visto como uma 

estrutura onipotente e inabalável, mas compreendido como um campo essencialmente 

marcado por contestações, dada a sua natureza política. Daí, a sua possibilidade de mudanças. 

Nessa mesma direção, compartilho com Mario Carvalho (2011, p. 246) o argumento de que 

“as valorações culturais e sociais de certos atributos pessoais estão constantemente em 

disputa, havendo a possibilidade de ampliação das fronteiras do humano ou da comunidade de 

valores. É justamente sobre tais fronteiras que incide a luta por reconhecimento social”.  

Nesse sentido, patologização e estigmatização não são entendimentos supremos, mas 

percalços que perseguem as experiências de transexualidade. Para as pessoas que vivem essas 

experiências, a construção da identidade de gênero é um processo que, ao contrário do que 

ocorre com as experiências cis, não é incentivado, aprovado e propagandeado pelo saber-

poder hegemônico. Se a patologização propriamente dita se dá a nível institucional, com a 

inscrição da transexualidade nos manuais médicos de doenças, a estigmatização é algo mais 

difuso na sociedade, pois está respaldada principalmente por elementos culturais que orientam 

o modo como as questões de gênero são percebidas e praticadas no âmbito do senso comum.  

4.2  Identidades em azul ou rosa: o gênero no senso comum 

Várias são as possibilidades de se falar sobre gênero, inclusive no que concerne às 

suas aplicações no senso comum. Por senso comum, Clifford Geertz (2007) compreende um 

sistema cultural, ainda que nem sempre se trate de um sistema muito integrado. O senso 

comum seria, segundo o autor,   

[...] uma interpretação da realidade imediata, uma espécie de polimento desta 

realidade, como o mito, a pintura, a epistemologia, ou outras coisas 

semelhantes, [e] então, como essas outras áreas, será também construído 
historicamente, e, portanto, sujeito a padrões de juízo historicamente 
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definidos. Pode ser questionado, discutido, afirmado, desenvolvido, 

formalizado, observado, até ensinado, e pode também variar dramaticamente 

de uma pessoa para outra (GEERTZ, 2007, p. 115-116).   

Ainda de acordo com Geertz (2007, p. 116), enquanto sistema cultural, o senso 

comum “se baseia nos mesmos argumentos em que se baseiam outros sistemas culturais 

semelhantes: aqueles que os possuem têm total convicção de seu valor e de sua validade. 

Neste caso, como em tantos outros, as coisas têm o significado que lhes queremos dar”. Se 

assim o é, então, o senso comum tem a ver com discursos, com relações de poder, com 

conhecimentos. É nessa direção que Peter Berger e Thomas Luckmann (2004) concebem o 

senso comum como parte do “estoque de conhecimentos” compartilhados que garantem a 

institucionalização, mecanismo socialmente descrito como responsável pelos processos de 

longa duração, tais como o gênero, a noção de natureza e tantos outros.  

Conforme venho tentando argumentar, os significados que envolvem o gênero estão 

para muito além de uma simples classificação das pessoas como mulheres ou homens. As 

significações de gênero estão intrinsicamente imbricadas nas relações sociais, fazendo com 

que essa classificação seja muito mais abrangente, tendo a ver com as formas de interação, 

com o que é permitido ou não, com as maneiras de se posicionar frente ao outro e às 

situações, com o modo de se perceber e de ser percebido pelo outro, levando em conta os 

atributos estabelecidos como femininos ou masculinos. Trata-se de uma situação complexa, 

pois hegemonicamente falando, mulher e homem são noções referidas como elementos da 

natureza, ao invés de categorias socialmente construídas.  

Na verdade, as classificações fazem parte da própria produção social de significados, 

que se dá historicamente, de maneira que se torna impossível saber a origem precisa das 

classificações de gênero, pois ela está em outros contextos. Conforme já discutido, o que se 

sabe, é que foi produzida e cultivada uma ideia de corpos naturalmente diferenciados em 

termos de certos atributos anatômicos e fisiológicos, através da qual as pessoas são 

classificadas como mulheres ou homens, sendo que tal classificação implica também em 

diferenças comportamentais, ocupacionais e de personalidade. Esse entendimento basta ao 

senso comum, ainda mais que é respaldado por instituições de grande influência, tais como 

algumas ciências e as religiões.  

O gênero perpassa todas as instâncias sociais, com implicações nas identidades, no 

modo de funcionamento das instituições, na produção de conhecimentos, na arena política, na 

linguagem, nas artes, nas relações afetivas e formais e até na maneira como compreendemos a 

natureza. É a partir de uma série de referências, muitas das quais podem parecer singelas, que 

o gênero torna-se um elemento estruturante das subjetividades, pois sustenta uma 
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compreensão de mundo calcada no binarismo masculino/feminino, sobre o qual estão 

fundamentadas as fronteiras da inteligibilidade em relação ao humano. Para que o gênero 

ocupe tal lugar, cuja construção é um processo contínuo e extensivo, conforme ressalta 

Guacira Lopes Louro (2008): 

A construção dos gêneros e das sexualidades dá-se através de inúmeras 

aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é  
empreendida de modo explícito ou dissimulado por um conjunto  inesgotável 

de  instâncias sociais e culturais. É um processo minucioso, sutil, sempre 

inacabado. Família, escola,  igreja, instituições legais e médicas mantêm-se, 

por certo, como instâncias importantes nesse processo constitutivo. 

(LOURO, 2008, p. 18).  

Trata-se de um processo imperativo, cuja sutileza e abrangência acabam por 

naturalizar as suas orientações  e  ensinamentos. Desde muito cedo somos submetidos a uma 

rigorosa pedagogia para nos situarmos no mundo como meninas ou meninos, o que se dá pela 

imposição de determinadas identificações que são definidas de acordo com as informações 

que trazemos em nossa anatomia: às crianças que têm vagina, aplica-se a pedagogia para 

serem meninas; já para as que têm pênis, a pedagogia para serem meninos. Àquelas que 

porventura não correspondam à pedagogia aplicada, estão reservadas as coerções, as censuras 

e as incompreensões da sociedade, como é o caso das transexualidades.  

A colaboradora Brenda conta que chegou a apanhar para aprender a “falar grosso”, e 

que na escola sofria muita discriminação por gostar de brincar com coisas de meninas. Já o 

colaborador Mateus disse que sempre se reconheceu como menino, e por isso não entendia 

por que o criavam de maneira diferente de seus primos. Experiência semelhante teve João 

Nery (2011), que comenta:  

Não conseguia entender por que me tratavam como se fosse uma menina! 

Faziam questão de me ver como nunca fui. Sabiam que não gostava disso! 

Por que insistiam em me entristecer, em me ridicularizar? Algo estava 
errado. Restava saber se com eles ou comigo. Tornei-me um ser acuado 

(NERY, 2011, p. 32).  

O que é considerado pela sociedade como “errado” em termos de identidade de 

gênero, é o fato de uma pessoa se identificar com atributos que rompem com a suposta 

coerência entre sexo e gênero. E a forma como a sociedade tenta exercer o seu controle 

pedagógico sobre as identificações de gênero no âmbito do senso comum, se dá 

principalmente pela prescrição de vestimentas, cores e brinquedos específicos para meninas e 

meninos. Portanto, é um controle que se vale de estereótipos, mas que não deixa de considerar 

ininteligíveis as identificações de gênero que possam vir a subverter tais prescrições. 

As vestimentas são essenciais para conferirem à pessoa uma determinada aparência de 

gênero. Nesse sentido, dia após dia vão sendo ensinados à criança quais são os tipos e cores 
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de roupas permitidas a cada gênero. Segundo Berenice Bento (2006), as narrativas de vida de 

pessoas transexuais geralmente remetem a uma infância marcada tanto pela fascinação diante 

das cores e das roupas que almejavam usar, mas que lhe eram proibidas, quanto pela 

insatisfação e aversão às cores e roupas que eram coagidas a usar. O colaborador Mateus 

conta que ele até conseguia convencer a sua mãe a lhe vestir de acordo com o que ele 

escolhia. Porém, isso não se aplicava a todos os contextos e tipos de roupas, e conforme ele 

foi crescendo, a sua mãe foi deixando de atendê-lo em suas escolhas. 

Os estereótipos de gênero não só fazem parte, como também orientam as expectativas 

e a postura dos pais em relação à prole. É aí que entram em cena o carrinho e a boneca, o 

futebol e o balé, o azul e o rosa. Uma menina transexual que manifeste interesse pelo balé, 

com muita insistência até poderá fazê-lo, mas não como menina, pois certamente não lhe será 

permitido usar um vestido de bailarina. Uma mãe que, ao invés de rosa, compre um enxoval 

de cor azul para uma criança designada como menina, ou que presenteie uma criança 

designada como menino com uma boneca, no mínimo sofrerá muitas represálias, inclusive a 

de ser considerada como insana.  

Esses exemplos mostram o quanto os nossos entendimentos sobre gênero se baseiam 

em aparências. As unhas pintadas ou não, os cortes de cabelo, as cores e os  modelos das 

roupas e dos calçados, os adereços e alguns atributos do corpo nos ajudam a satisfazer a 

necessidade automática que temos de identificar as pessoas como mulheres ou homens. Os 

nossos olhos, ouvidos e intelecto são muito bem treinados para isso. Diante da imagem de 

uma pessoa, imediatamente a associamos a uma determinada identidade de gênero. Como 

recorremos a estereótipos para identificar se uma pessoa é mulher ou homem, quando algum 

aspecto destoa do que é esperado, isso nos leva a um exame mais minucioso para encontrar 

algum detalhe que nos dê uma resposta definitiva.  

Essa postura é correspondente do próprio empenho que, em maior ou menor medida, 

acompanha a construção das identidades de gênero, no sentido de se buscar uma identidade 

inequívoca, consoante o apontamento de Tatiana Lionço (2006):  

O cuidado com as minúcias, a construção de indicativos corporais e estéticos 
– unhas longas e tonalizadas, lógicas de combinação de peças íntimas, 

gestuais sociais, palavras, entonações, a presença ou a ausência de pelos –, 

todos os detalhes são passíveis de serem explorados e efetivamente 
aproveitados para a construção da imagem de ser mulher ou homem, todo 

este esforço se fazendo na medida da necessidade de, justamente, forjar uma 

identidade feminina ou masculina inquestionável e inabalável (LIONÇO,  

2006, p. 104). 
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A pretensão em se construir uma imagem que sustente uma identidade de gênero 

inquestionável remete às instâncias de saber-poder que pairam sobre as identidades, pois tal 

imagem nunca é construída aleatoriamente, mas com referência a determinados códigos. 

Frente aos códigos de gênero vigentes em nossa sociedade, faria sentido olhar para a imagem 

de Thammy Miranda46 a seguir (Figura 5) e dizer que se trata de um homem? Formulando a 

questão de outra maneira: seria inteligível alguém que se apresenta com essa aparência dizer 

que tem um senso de identidade masculina?  

 

Figura 5 – O “antes” de Thammy Miranda.          Fonte: Google Imagens 

A minha intenção aqui não é especular se quando adotava esta estilística, Thammy 

Miranda já reivindicava uma identidade masculina, e muito menos questionar a possibilidade 

de uma pessoa com esta aparência se identificar como homem. A decisão por trazer esta 

imagem se deu, principalmente, por eu pressupor que, em termos de senso comum, ela se 

enquadra dentro dos critérios que utilizamos para definir uma aparência feminina, o que nos 

levaria automaticamente a concluir que se trata de uma mulher. Essa conclusão automática 

indica que os atributos da imagem em questão estariam muito distantes do que 

compartilhamos quanto a uma aparência masculina.  

Diante da próxima imagem (Figura 6), também de Thammy Miranda, certamente não 

hesitaríamos em dizer que a informação que nos é passada não é a mesma de outrora. Houve 

uma transformação, uma mudança de atributos, apesar de se tratar da mesma pessoa. Na 

primeira imagem, Thammy Miranda ainda não havia se submetido a um processo de transição 

de gênero. Já na segunda imagem, é possível ver os resultados dessa transição. Agora, de 

acordo com os mesmos critérios de definição dos gêneros, diríamos se tratar da imagem de 

um homem. A transição de gênero de Thammy Miranda é um acontecimento ainda recente, 

                                                             
46 Conforme mostrado no capítulo A “identidade” das identidades deste trabalho, Thammy Miranda é uma das 

pessoas transexuais em destaque na mídia brasileira nos dias atuais.  
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mas gradativo. Em 2014, com a imagem já um tanto transformada, ele comunicou à imprensa 

que estava em tratamento hormonal e que desejava fazer a cirurgia de retirada das mamas, o 

que veio a acontecer em dezembro daquele ano.  

 

Figura 6 – O “depois” de Thammy Miranda.          Fonte: Google Imagens 

Essas imagens evocando o “antes” e o “depois” de Thammy Miranda, ao contrário do 

que acontece em muitos sítios da internet, não são utilizadas aqui como espetacularização, 

mas com o propósito analítico de reforçar o argumento de que a identidade de gênero é um 

devir, pois a própria possibilidade de transição já sinaliza nessa direção. Thammy Miranda 

nunca esteve predeterminado à estilística de gênero representada pela primeira imagem, da 

mesma forma como também não está em relação à segunda. A transição aponta para a fluidez 

identitária, para as possibilidades de se construir uma identidade de gênero valendo-se da 

plasticidade do corpo.  

Se as imagens anteriormente apresentadas correspondem às nossas expectativas em 

relação às aparências de mulher e homem, isso indica que elas reforçam a ordem hegemônica 
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de delimitação dos gêneros. Sendo assim, nada melhor do que também uma imagem para 

mostrar o outro lado da questão, ou seja, corpos que subvertem essa ordem, como é o caso de 

Conchita Wurst (Figura 7):47 

 

Figura 7 – “A travesti barbada”.          Fonte: Google Imagens 

 Por confrontar as convenções de gênero, Conchita Wurst não é classificada nem como 

mulher e nem como homem, mas como travesti, e a sua imagem chama a atenção justamente 

por trazer um elemento que a maioria das pessoas travestis não adota: a barba. A aparência de 

Conchita reporta a uma questão muito ressaltada por Butler (2003): a noção de paródia de 

gênero. Ao defender essa noção, a autora argumenta que, independentemente da maneira 

como as performances de gênero são realizadas pelos sujeitos, elas são imitações, não de um 

                                                             
47 Conchita Wurst é uma cantora austríaca que foi a vencedora do festival de música Eurovision song contest 

2014. Nas mídias, ela ficou conhecida como “a travesti barbada”. 
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modelo original de identidade de gênero, mas da ideia de um original. Nesse sentido, ao 

“imitar” uma identidade de gênero supostamente original, a/o travesti acaba por revelar a 

estrutura imitativa do próprio gênero, uma vez que não existe uma identidade primária a ser 

imitada, pois o que é visto como uma identidade original sobre a qual se molda o gênero, não 

passa de uma imitação sem origem.  

 No senso comum, cultiva-se a noção de que as experiências cis expressam identidades 

de gênero originais e estáveis, que naturalmente se manifestam como femininas ou masculinas 

em virtude de determinados atributos. Sendo assim, pode-se considerar que a estilística de 

gênero de Conchita Wurst não apenas subverte, mas também ironiza a ideia de identidades de 

gênero originais, sobretudo, por dar vida a uma “travesti barbada”. Entre os corpos que 

desafiam as convenções de gênero, merece destaque também a imagem abaixo (Figura 8): 

 

Figura 8 – “O homem grávido”.          Fonte: Google Imagens 

Esta imagem pode ser descrita como a de um homem desempenhando o que se 

considera como a mais feminina das performances: a gestação de uma/um filha/o. Trata-se do 

americano Thomas Beatie, que ficou conhecido na mídia como “o homem grávido”.48 Se a 

                                                             
48 Se não o primeiro, Thomas Beatie foi um dos  primeiros homens transexuais que teve a sua gravidez divulgada 

pela mídia.  
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capacidade de gerar filhos é tomada como a maior prova de que uma pessoa é mulher, qual é 

o impacto que a imagem de um homem grávido pode causar? Muitos poderão objetar que “no 

fundo” Beatie é mulher, pois possui útero e ovários, o que possibilitou a gestação. Esse 

argumento corrobora tanto a associação entre feminilidade e maternidade, quanto o discurso 

biológico de naturalidade dos gêneros. Contudo, se recorrermos a Raewyn Connell (1995), 

veremos que dentro de um mesmo contexto social podem ser produzidas diferentes formas de 

masculinidade. Para Simone Ávila (2014), enquanto “homem grávido”, Beatie “traz para o   

‘espaço biográfico’ outros modos de ser trans, borrando as fronteiras de gênero de modo 

contundente, e o questionamento sobre paternidade/maternidade” (ÁVILA, 2014, p. 156, 

ênfases no original). Como bem relataram João Nery e Jô Lessa em suas biografias, a 

condição transexual não os impediu de estabelecerem uma relação de paternidade com seus 

filhos. 

O discurso de naturalidade tenta imprimir ao gênero algo de objetivo, considerando as 

informações biológicas como garantia de previsibilidade e estabilidade identitária. Essa 

postura contrasta com as experiências subjetivas, tendo em vista as várias possibilidades de 

identificações de gênero divergentes da ordem hegemônica. Todas as ilustrações apresentadas 

anteriormente dizem respeito a experiências que, embora possam reproduzir alguns 

estereótipos, elas confrontam o discurso de naturalidade dos gêneros, o que revela a posição 

de cada uma das partes numa estrutura de saber-poder. Como já dizia Foucault (1979), onde 

há poder, há também resistência. Nessa relação, se o discurso de naturalidade responde pelo 

lugar de hegemonia, as experiências de gênero que o afrontam ocupam a posição de 

resistência.  

Essa relação deixa marcas nas subjetividades, de maneira que ocupar uma posição 

subversiva quanto às convenções de gênero não significa necessariamente abster-se da 

referência binária. A meu ver, o que existem são práticas e subjetividades que se organizam 

fora da linearidade imposta pelo ideal cis-heterossexual, mas que em alguma medida 

reproduzem o binarismo. O que essas práticas e subjetividades mostram, é que não há 

garantias para as identificações dos sujeitos quanto ao gênero, pois apesar de ocorrerem no 

âmbito de um conjunto de normas, essas identificações podem muito bem embaralhar essas 

normas e borrar as fronteiras do inteligível.   

É justamente a natureza ambivalente e contraditória das identificações, o que nos 

permite deparar com experiências que, em termos de senso comum, são consideradas como 

exóticas, para não dizer aberrantes. A lista dessas experiências não inclui apenas  “a travesti 

barbada” e “o homem grávido”, mas todas as identificações de gênero que de alguma forma 
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subvertem o saber-poder hegemônico que, por meio de pedagogias específicas, tenta nos 

imprimir identidades em “azul ou rosa”. Sem as lentes da exotização, veremos as experiências 

subversivas como a principal evidência da pluralidade de formas com que as pessoas 

constroem as suas identidades de gênero no interior de um processo performativo.  

4.3  Performatividade e transexualidades 

 Em que a concepção de performatividade em Judith Butler pode nos ajudar a pensar 

sobre as transexualidades? Certamente são várias as possibilidades de se conduzir uma análise 

a partir das considerações que essa autora elaborou sobre gênero. Dentro do escopo desta 

pesquisa, uma primeira observação a ser feita sobre esta questão refere-se a uma situação que 

já venho destacando, a ambivalência das transexualidades, pois são experiências que 

subvertem e ao mesmo tempo legitimam as normas de gênero que, conforme já aludido, no 

âmbito do contexto ocidental prescrevem que os gêneros são naturalmente diferenciados e em 

relação de coerência com o sexo e a sexualidade. 

Não é um exagero repetir que, nessa concepção de gêneros naturalmente 

diferenciados, o sujeito é designado como mulher ou homem a partir da informação trazida 

pela sua anatomia sexual. No entanto, essa designação não é vista como tal, pois é 

considerada como a leitura de um dado natural. Se o binarismo sexual dos corpos, ou seja, as 

diferenças sexuais anatômicas é o que determina os gêneros como feminino ou masculino, as 

transexualidades subvertem essa máxima, uma vez que se trata de experiências que rompem 

com a esperada coerência entre sexo e gênero, pois o sujeito se identifica com um gênero 

divergente do que lhe foi designado em função de seu sexo. 

 Trata-se de uma subversão que fere as normas de gênero em seu cerne, e o preço a se 

pagar por isso é caro, pois, conforme já vimos, apesar dos movimentos contrários, as 

transexualidades continuam inscritas nos compêndios médicos de doenças, que as 

generalizam sob a rigidez diagnóstica de um código. Mas a patologização vai para além da 

inscrição nos manuais de doenças, pois encontra respaldo na cultura, através dos estigmas que 

são imputados às transexualidades por desafiarem a “naturalidade” da coerência  entre sexo e 

gênero.    

Vale ressaltar que a própria noção de transexualidade só existe em função de um 

sistema normalizador, pois, se não fosse esperada uma coerência entre sexo e gênero, não se 

falaria em transexualidade nos termos vigentes, uma vez que não é possível pensar em 

incoerência onde sequer se cogita a coerência. O que procede, é que as transexualidades 

colocam em xeque as normas de gênero, desvelando tanto as suas coerções quanto as suas 
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falhas. Enquanto experiências subversivas, as transexualidades mostram que a aclamada 

correspondência entre sexo e gênero não passa de uma imposição que entra em conflito 

justamente com a principal informação trazida pelas próprias transexualidades: são diversas as 

possibilidades de constituição subjetiva em relação ao gênero.  

 Em relação ao outro componente da ambivalência, o que significa dizer que as 

transexualidades legitimam as normas de gênero? Sabe-se que as identidades não brotam de 

essências internas dos sujeitos, mas são construídas de modo processual a partir do que é 

socialmente oferecido em termos de referências, tendo como condição o fato de o sujeito estar 

desde sempre inserido num sistema de relações sociais, isto é, um sistema constituído por 

normas e saberes. Dessa maneira, a própria constituição do sujeito está implicada na 

legitimação de normas sociais. 

Em se tratando de normas de gênero, as transexualidades as legitimam na medida em 

que o simples fato de uma pessoa dizer que se sente homem ou mulher, ou que se identifica 

com o gênero feminino ou masculino, já aciona o binarismo sexual sobre o qual tais normas 

estão fundamentadas. O binário diz respeito a qualquer referência que se utiliza de um par de 

opostos para que cada uma das partes ganhe sentido. No caso do binarismo sexual, o par de 

opostos é formado pelas noções de feminino e masculino. O rompimento que as 

transexualidades efetuam não é com o binarismo sexual, mas com a prescrição de coerência  

entre sexo e gênero, conforme já mencionado.  

Na enunciação de nossas identidades, dificilmente escapamos do uso de pronomes, 

artigos e adjetivos que nos definem como pertencentes a um dos gêneros, feminino ou 

masculino. Como destacado por Tania Navarro Swain (2002), expressões cotidianas do tipo 

“eu sou um homem” ou “eu sou uma mulher”, anunciam no sexo e na sexualidade uma 

essência do sujeito. O uso cotidiano de expressões como estas ajuda na naturalização dos 

gêneros, fortalecendo a ideia de uma essência feminina ou masculina como fundamento da 

identidade de gênero. Essa situação contradiz o argumento de Butler ( 2003), de que o gênero 

não expressa e nem exterioriza qualquer essência.  

Nessa contradição entre teoria e discursos cotidianos, várias são as expressões que os 

sujeitos utilizam para se referirem ao senso de pertencimento a um dos gêneros. No âmbito da 

presente pesquisa, algumas narrativas trazem a ideia de um elemento ou uma identidade 

interna que se impõe ao sujeito. Em Jô Lessa (2014), por exemplo, podemos encontrar 

menções a um “instinto” masculino, “instinto” este que teria influência principalmente sobre o 

desejo e a conduta sexual de um homem com as mulheres. A colaboradora Tônia, por sua vez, 

refere-se à experiência transexual em termos de uma condição que, mais cedo ou mais tarde, o 
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sujeito vai ter que assumir, pois, segundo ela, “a transexualidade, num determinado momento, 

ela explode na pessoa”. 

Ainda sobre esta questão, outros pontos de vista podem ser destacados. Quando falava 

sobre as suas expectativas quanto à realização da cirurgia de redesignação sexual, a 

colaboradora Brenda disse acreditar que, uma vez operada, ela poderá “encontrar” o seu corpo 

com a sua “alma”, no sentido de poder “externalizar” o que ela vivencia “por dentro”, que é o 

senso de que ela é mulher, pois ela se compreende de tal modo. Esse ponto de vista, pelo 

menos em partes, é compartilhado pelo colaborador Davi, pois, para ele, o fato de uma pessoa 

identificar-se como mulher ou homem é uma “questão de alma”. Davi, porém, concebe a 

identificação de gênero em termos de sexualidade, como se a “orientação sexual” definisse o 

gênero. Em síntese, Davi acredita que a pessoa nasce com uma “alma” que já teria uma 

“orientação sexual”.  

A essas narrativas poder-se-ia acrescentar muitas outras de conteúdo semelhante: o 

senso de uma identidade interna, feminina ou masculina. Sendo assim, uma questão se faz 

oportuna neste momento: como o binarismo sexual não estaria presente na construção das 

identidades de gênero nas experiências de transexualidade, se esta é a única referência 

socialmente oferecida? O entendimento produzido sobre os corpos é o da diferença sexual, e 

este fato é crucial na produção subjetiva da identidade de gênero, uma vez que culturalmente 

falando, é pela identificação de gênero que o sujeito é alçado à condição de humano. É 

preciso lembrar que uma pessoa transexual, assim como qualquer outra, articula as 

possibilidades de construção de si segundo a linguagem e a cultura disponíveis (ARÁN; 

MURTA, 2009). 

Frente ao modo como a sociedade compreende e reproduz as suas formas de interação, 

cabe perguntar: como se posicionar perante uma sociedade que constantemente reproduz o 

binarismo de gênero, presente nas cores e modelos de roupas, nos programas de televisão que 

se assiste, nos nomes com os quais somos batizados, na divisão sexual do trabalho, nos 

assuntos institucionais, na definição dos banheiros públicos como femininos ou masculinos, 

na denominação de alguns quartos da casa como “de menina” ou “de menino”, na rotulagem 

das emoções e dos comportamentos como próprios de mulher ou de homem, na propaganda 

heterossexual, na gramática de nossa linguagem? Diante disso, como não considerar o gênero 

enquanto referência estruturante das subjetividades? 

Estamos falando, portanto, de reiteração, de performatividade. No âmbito de nossas 

interações e por intermédio das mais diversas instituições, somos interpelados a nos constituir 

como sujeitos gendrados, o que significa a repetição de uma determinada estilística que nos 
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confira a identidade de mulher ou homem. Contudo, a performatividade, tal qual defendida 

por Butler (2002), jamais deve ser compreendida como uma mera repetição de atos, pois tem 

a ver com a internalização de normas, ou para usar outro termo, trata-se de uma questão de 

inculcação. Se reportarmos a Bourdieu (1993), diríamos que se refere ao habitus. 

Destarte, a performatividade não é um processo que ocorre de maneira mecânica com 

resultados previsíveis, pois abarca o campo da subjetividade, sendo fundamentalmente 

perpassada por conteúdos inconscientes. Ao levar em conta o inconsciente, Butler mostra que, 

ao contrário de Foucault, ela não refuta a psicanálise na construção de seu pensamento 

teórico. Em consonância com Stuart Hall (2012), pode-se dizer que essa postura fez com que 

Butler fosse além de Foucault nas teorizações sobre a formação do sujeito. Mesmo 

considerando o trabalho de Foucault como “estimulante e produtivo”, Stuart Hall aponta 

algumas lacunas capitais, como por exemplo, a negligência sobre as razões pelas quais os 

indivíduos ocupam determinadas posições de sujeito e não outras. Ressaltando que nunca foi 

suficiente uma teoria de como os indivíduos são convocados a ocupar os seus lugares através 

de estruturas discursivas, assim como a questão de que sempre foi necessária uma teorização 

de como os sujeitos são constituídos, Stuart Hall questiona se, também,   

[...] precisamos de uma teoria que descreva quais são os mecanismos pelos 

quais os indivíduos considerados como sujeitos se identificam (ou não se 
identificam) com as “posições” para as quais são convocados; que descreva 

de que forma eles moldam, estilizam, produzem e “exercem” essa posições; 

que explique por que eles não o fazem completamente, de uma só vez e por 
todo o tempo, e por que alguns nunca o fazem, ou estão em um processo 

constante, agonístico, de luta com as regras normativas ou regulativas com 

as quais se confrontam e pelas quais regulam a si mesmos – fazendo-lhes 

resistência, negociando-as ou acomodando-as (HALL, 2012, p. 126, ênfases 

no original).  

Mais uma vez, a contradição e a ambiguidade. Por conceber o inconsciente, a 

psicanálise emerge como uma teoria capaz de clarear questões desta ordem. Ciente deste fato, 

e também seguidora de Foucault, Butler se lançou ao desafio de analisar por meio de um 

quadro que conjugava concepções foucaultianas e perspectivas psicanalíticas, as complexas 

transações entre o sujeito, o corpo e a identidade (HALL, 2012). De acordo com Danilo de 

Assis Clímaco (2007), nesse desafio de unir ambas as teorias, Butler julgava perigosa a 

imutabilidade que a psicanálise parecia projetar no inconsciente, pois era uma postura que 

desconsiderava as normas sociais e, assim, acenava para uma suposta natureza humana. 

Diante disso, Butler argumenta que o inconsciente não pode ser concebido como a-histórico 

ou apartado do social, pois também está sujeito às redes discursivas de poder às quais se 

refere Foucault ao longo de sua obra. 



108 

O inconsciente torna-se, assim, o ponto crucial para que possamos compreender o 

argumento de Butler (2002) de que os corpos nunca se moldam totalmente de acordo com as 

prescrições normativas. No trecho a seguir, do livro Undoing gender, Butler deixa 

transparecer os rumos do seu ponto de vista:  

Há sempre uma dimensão da vida corporal que não pode ser totalmente 

representada, mesmo que funcione como condição, ou condição de ativação 
da linguagem. [...] Dizemos coisas, e significamos o que dizemos, mas 

também fazemos algo com a nossa fala, e o que fazemos e como atuamos 

sobre o outro com a nossa linguagem, não é o mesmo que o significado que 

conscientemente transmitimos. É nesse sentido que as significações do corpo 

excedem as intenções do sujeito (BUTLER, 2004, p.198-199).49 

Há possibilidades de subversão e resistência. Mas, em que estariam essas 

possibilidades? No caso das transexualidades, que faculdade é essa de constituir-se na 

contramão de uma série de imperativos sociais? Por imposição, somos interpelados a nos 

constituir como mulheres ou homens com base na informação biológica passada por nossa 

anatomia sexual. Porém, a nossa resposta a essa interpelação é um devir, pois, como já dizia 

Tatiana Lionço (2006, p. 137), “a transexualidade vem lembrar que constituir-se humano não 

é tão simples, não se podendo reduzir a experiência humana a termos restritos como o de 

haverem machos e fêmeas em condições dadas e diferenciadas”. Segundo a autora, 

subjetivamente falando, há uma ampla variedade de soluções para a diferença sexual, e a 

transexualidade é uma delas (LIONÇO, 2006).  

Em se tratando das identificações de gênero, muitas questões não podem ser 

respondidas pelo viés da intencionalidade e da objetividade. O colaborador Davi contou que a 

sua família o tratava como mulher, obrigando-o a vestir roupas femininas, mas que ele nunca 

se viu como uma “pessoa feminina”, e que somente depois dos trinta anos de idade é que ele 

deu início à sua transição de gênero. Por muitos anos, Davi esteve sob a reiteração de uma 

socialização feminina, mas, no entanto, não se identificou com ela. Ora! Ao contrário do que 

defendia a controversa teoria de John Money, as identificações de gênero não ocorrem 

literalmente por meio da educação dada ao sujeito, e, consequentemente, não podem ser 

previstas. 

Penso que o caso de Davi sirva para ilustrar o quanto a performatividade não se reduz 

a uma simples repetição de atos, além de mostrar que não existe um processo específico para 

                                                             
49 Tradução do autor. Em inglês no original: There is always a dimension of bodily life that cannot be fully 

represented, even as it works as the condition and activating condition of language. [...] We say something, and 

mean something by what we say, but we also do something with our speech, and what we do, how we act upon 

another with our language, is not the same as the meaning we consciously convey. It is in this sense that the 

significations of the body exceed the intentions of the subject. 
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a constituição das identidades de gênero. A performatividade, quando de fato ocorre, tem a 

ver com a internalização de significados. Porém, por se tratar de um processo subjetivo, o que 

é internalizado nem sempre corresponde àquilo que é definido e aceito socialmente como atos 

próprios de uma mulher ou de um homem, já que estamos falando de identidade de gênero. A 

título de exemplo, podemos trazer o seguinte depoimento de João Nery (2011): 

Geralmente, crianças adoram ganhar roupas novas nos dias de festa. Entrava 

em pânico quando mamãe nos carregava para a costureira. Relutava. A única 

coisa que conseguia reivindicar era que, pelo menos, o vestido tivesse 
gravata e bolsos. Mamãe não entendia ou fingia não entender. 

 – Mas minha filha... – e eu consertava mentalmente para “meu filho”–, 

é tão bonitinho esse modelinho! Toda vez a mesma coisa. Você acaba me 

aborrecendo. Que mania de gravata! 
 Ficava doido para que dissesse que não iria mais me levar à costureira, 

mas ela parecia saber que isso não seria um castigo para mim.  

 – Mamãe, faz só shorts e um pijama. Não gosto de vestido! 
 Não adiantava. Estava decidido, e o pano, já comprado. Não queria 

nem me olhar no espelho. Só o usava quando forçado, depois de brigas e 

discussões (NERY, 2011, p.32, ênfases no original). 

Conforme o relato, João Nery “consertava mentalmente” o tratamento que a sua mãe 

lhe dirigia, e usava a contragosto as roupas femininas. Talvez possamos dizer que o que teve 

força performativa sobre a identidade de gênero de João Nery, não foi a gama de imposições 

por ele sofridas para que fosse mulher, mas a sua contestação a tais imposições. Enquanto era 

constantemente tratado como menina, ele reiterava, através de uma postura de oposição, a sua 

identificação com o gênero masculino. O que para as convenções de gênero habita o 

ininteligível, em termos subjetivos, são possibilidades de identificação aos gêneros. Nesse 

sentido, as transexualidades são experiências que, por excelência, desvelam a instabilidade, a 

oposição e a variabilidade do gênero no seio da performatividade. 

Todas essas situações explicitam o quanto é árdua a tarefa de falar sobre gênero. Nessa 

incumbência, é preciso se policiar para não acatar as “soluções” que o senso comum e muitos 

conhecimentos científicos oferecem para as polêmicas que envolvem as identidades, 

sobretudo, aquelas que desafiam o saber-poder hegemônico em relação a gênero e 

sexualidade. Conforme nos mostrou Gayle Rubin (1989), sobre as identidades dissidentes são 

aplicadas as mais diversas concepções depreciativas, inclusive a de serem consideradas 

inadequadas, antinaturais,  anormais e até amaldiçoadas.    

Assim como muitas/os outras/os estudiosas/os, Judith Butler conduz a sua 

problematização no confronto com uma poderosa sedimentação que envolve a concepção de 

gênero: a naturalização. A naturalização dos gêneros pode acontecer de forma mascarada ou 

romanceada, como por exemplo, relacionar o feminino com ternura, emotividade e 
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sensibilidade, considerando essas qualidades como virtudes que toda mulher tem ou deveria 

ter. No mesmo sentido, relaciona-se o masculino com virilidade, coragem e racionalidade, 

características esperadas para todo homem. A prática social de romancear certas 

características a partir do binarismo sexual, não somente intenta fazer com que tais 

características sejam desejadas pelos indivíduos no processo de constituição subjetiva, como 

também se torna um meio eficaz de esconder os rastros da imposição violenta do gênero. 

A imposição parte, obviamente, de instâncias do saber-poder dominante que para 

garantir a prevalência de seus pontos de vista e privilégios, recorrem a inúmeras estratégias, 

inclusive mascarar as violências ou inverter o sentido dos discursos. Refiro-me à postura de 

alguns seguimentos conservadores da sociedade brasileira, principalmente grupos religiosos 

e/ou políticos que, a partir de uma interpretação totalmente equivocada da ideia de 

performatividade, se mobilizam contra o que eles nomearam de “ideologia de gênero”. O que 

esses seguimentos chamam de “ideologia de gênero” refere-se nada mais nada menos, do que 

os discursos que defendem a diversidade das identificações de gênero e sexualidade, 

conforme o faz a teoria da performatividade de Judith Butler.    

Essa mobilização ganhou maior expressão no ano de 2015, no âmbito da discussão 

sobre a retirada dos termos gênero, diversidade e orientação sexual dos planos de educação 

dos estados e municípios em todo o país. Numa postura semelhante à das “cruzadas” 

moralistas persecutórias das sexualidades dissidentes, das quais nos falou Gayle Rubin 

(1989), os seguimentos conservadores tentam difundir a ideia de que a “ideologia de gênero” 

é perigosa para as famílias e as crianças. Trata-se de uma inversão e deturpação discursiva, 

conforme indica o apontamento de Eliane Gonçalves e Luiz Mello (2017):  

Nos debates travados em câmaras municipais, assembleias legislativas, redes 

sociais e, especialmente, nos meios de comunicação vinculados a grupos 

religiosos, as categorias analíticas “ideologia” e “gênero” foram 

dessubstancializadas de seus sentidos histórico, socioantropológico e político 
e passaram a ser utilizadas indiscriminadamente, na forma da expressão 

“ideologia de gênero”, como o novo “lobo mau” a ser combatido pelas/os 

defensoras/es da moral e dos bons costumes (GONÇALVES; MELLO, 

2017, P. 28, ênfases no original).  

É uma peculiaridade dos grupos dominantes o fato de não enxergarem as próprias 

contradições. Da maneira como foi pensada por Marx e Engels (1998), a ideologia 

corresponde a uma visão distorcida sobre a realidade, no sentido de destituí-la de seu caráter 

social e histórico e, consequentemente, naturalizá-la. O saber-poder hegemônico, do qual os    

grupos religiosos e/ou políticos conservadores são representantes, insiste em atribuir ao 

gênero uma naturalidade que não se sustenta, pois é desmentida pela pluralidade de definições 
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culturais e históricas do feminino e do masculino. Com tal insistência, dá-se continuidade 

também às desigualdades de gênero. Conforme vimos no capítulo anterior, a crítica feminista 

e vários estudos antropológicos e sociológicos já evidenciaram o caráter social, histórico e 

cultural do gênero. Diante disso, convém questionar: quais são as verdadeiras ideologias de 

gênero? Segundo Regina Facchini e Camilo Braz (2016),  

[...] as únicas “ideologias de gênero” passíveis de ostentarem a alcunha são 

aquelas que buscam naturalizar as desigualdades de gênero – ao invés de 

reconhecê-las como construções históricas, sociais e culturais. Jogar as 
desigualdades de gênero para o plano da natureza é, essa sim, uma tentativa 

ideológica de dizê-las imutáveis. Trazê-las para o plano da cultura, é 

reconhecer que elas são passíveis de contestação e de mudança (FACCHINI; 

BRAZ, 2016, s.p. ênfases no original). 

O que se constitui de fato como ideologias de gênero sustenta-se na suposição de que 

mulheres e homens são seres naturalmente diferenciados por um senso interno de 

feminilidade ou masculinidade, expresso através de sentimentos, temperamentos, inclinações, 

desejos, gostos, aptidões e comportamentos específicos dentro de uma ordem heterossexual. 

As subjetividades que escapam dessa ordem, como por exemplo, as transexualidades e demais 

experiências LGBT, são vistas como ameaças à própria perpetuação da espécie humana. Nos 

argumentos dessas ideologias de gênero, está muito presente o temor de que o discurso da 

diversidade venha a corromper as crianças, destituí-las da inocência e desvirtuá-las 

moralmente.         

Por outro lado, sob a égide heterossexual, as crianças estariam livres destes e de outros 

infortúnios. Segundo Judith Butler (2003a), enquanto saber-poder hegemônico, as prescrições 

heteronormativas instituem as famílias heterossexuais casadas como as únicas que preservam 

a inteligibilidade humana, amparada por leis consideradas naturais e culturais. Dessa maneira, 

mesmo que estejam presentes nas práticas sociais, as variações de parentesco que não se 

enquadram nos moldes de famílias heterossexuais, além de ininteligíveis, são consideradas 

perigosas para as crianças.  

O que fomenta os movimentos de contestação ao saber-poder hegemônico são as 

possibilidades de mudança social, principalmente em relação a condições de existência 

excludentes e degradantes da pessoa humana. A supressão dos termos gênero, diversidade e 

orientação sexual dos planos de educação, é um sinal do quanto essas questões ainda se 

encontram sob uma mira fortemente conservadora, conforme ressaltaram Eliane Gonçalves e 

Luiz Mello (2017). Podemos considerar que essa postura conservadora se resume na seguinte 

ideia: não se deve falar sobre gênero, exceto em situações que reforcem a sua “naturalidade”. 

Entretanto, é preciso falar sobre gênero através de outros discursos, justamente por se tratar de 
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um campo em que as relações de poder são muito marcadas por desigualdades de direitos, 

sustentadas e reproduzidas por instituições e pelos discursos hegemônicos em várias 

instâncias da sociedade.  

Através das reflexões feitas ao longo deste capítulo, busquei analisar alguns discursos 

relacionados ao tema das identidades de gênero em experiências de transexualidade. 

Sumariamente pode-se dizer que, quando submetido ao confronto crítico, o gênero tem a sua 

artificialidade e a sua historicidade reveladas. Porém, quando não é questionado, é tributário 

da ideia de naturalidade que perpassa as noções de feminino e masculino. É na perspectiva de 

naturalidade que se situam os discursos que patologizam, estigmatizam e não veem as 

transexualidades como formas inteligíveis de identificação dos sujeitos com os gêneros. Já 

para a perspectiva de historicidade, tanto quanto as experiências cis, as transexualidades são 

possibilidades de construção das identidades de gênero. A propósito, esta questão continua a 

ser discutida no próximo capítulo, com destaque para os recursos materiais e sociais 

envolvidos nesse empreendimento. 
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5  AS CONTRADIÇÕES DOS RECURSOS DE CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 

Ainda há muitas histórias para 

serem lidas, para serem escritas, 

para serem lembradas. Até para 
serem vividas, quem sabe?                                                                                                                                                                                    

Caio Fernando Abreu 

Como tem mostrado a discussão até então empreendida neste trabalho, falar sobre 

identidade de gênero em relação às transexualidades aponta para muitas contradições e para 

uma diversidade de experiências, uma vez que se trata de uma questão do âmbito das 

subjetividades e fortemente constrangida por imperativos sociais. Tendo isto como base, o 

presente capítulo pretende refletir sobre as contradições de alguns recursos materiais e sociais 

de construção da identidade de gênero em experiências de transexualidade. Assim, serão 

elencadas e discutidas algumas questões que, direta ou indiretamente, estão relacionadas com 

artifícios que muitas pessoas transexuais utilizam ou reivindicam no processo de construção 

identitária, tais como a questão das tecnologias de redesignação sexual, as regulamentações 

sobre o atendimento em saúde de pessoas transexuais, as influências das ações coletivas no 

processo de construção identitária e, ainda, a questão da assistência médica a pessoas 

transexuais pela rede pública de saúde, por onde será iniciada a discussão.  

5.1  A implantação do Processo Transexualizador no Brasil  

Dentro das diversas maneiras de como são vividas as experiências de transexualidade, 

o processo de construção da identidade de gênero, no que diz respeito à busca das pessoas por 

uma determinada estilística de gênero, pode incluir ou não o chamado Processo 

Transexualizador, que é um recurso da esfera das condições sociais e materiais que hoje está 

disponibilizado no Brasil. No quesito transformações corporais, o Processo Transexualizador 

refere-se basicamente à oferta de tecnologias e procedimentos específicos destinados à 

realização das cirurgias de redesignação sexual e à modelagem corporal por intermédio do uso 

de hormônios.  

O Processo Transexualizador é um serviço disponibilizado na área de saúde no 

atendimento a pessoas transexuais, que será analisado aqui em termos das possibilidades e 

limitações de sua implantação e efetivação. Assim, dentre os principais fatores que podemos 

considerar como favoráveis ao Processo Transexualizador nos dias atuais, em especial no 

Brasil, estão:  
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 O desenvolvimento de tecnologias médicas de redesignação sexual; 

 A atuação dos movimentos sociais LGBT e transexual; 

 A emissão de Resoluções pelo CFM autorizando a realização das cirurgias de 

redesignação sexual;  

 A realização do Processo Transexualizador no âmbito do SUS. 

Já em relação aos principais fatores que limitam ou até impedem a realização do 

Processo Transexualizador, podemos listar: 

 Os limites de desenvolvimento das tecnologias médicas de redesignação 

sexual; 

 A ausência de aparato legislativo;  

 Deficiências do protocolo de atendimento no SUS e precariedade dos 

programas que realizam o Processo Transexualizador; 

 Custos elevados do atendimento pela rede privada de saúde. 

Se confrontarmos as duas listas, veremos que os fatores desfavoráveis significam, em 

sua maioria, precariedade ou ineficiência dos próprios recursos que possibilitam a oferta do 

Processo Transexualizador. Vale pontuar que tanto os fatores favoráveis quanto os contrários, 

não atuam de forma isolada, mas, em grande medida, são consequências uns dos outros, ou 

estão ligados a outros fatores que não se referem diretamente ao Processo Transexualizador, 

como por exemplo, os estigmas que rondam as transexualidades, com a consequente 

relegação das pessoas que vivem essas experiências para as margens da sociedade. Por outro 

lado, há movimentos sociais que buscam garantir os direitos dessas pessoas, levando em 

consideração as suas demandas específicas de acesso à cidadania. 

Foi nessa perspectiva que se deu a implantação do Processo Transexualizador no 

Brasil, uma política pública que ainda necessita de muitos ajustes, mas que também é 

considerada como uma grande conquista na questão dos direitos das pessoas transexuais. Em 

minha pesquisa de mestrado pude observar a importância que muitas pessoas transexuais 

atribuem a essa conquista, uma vez que, diante de uma eventual despatologização das 

transexualidades, o maior temor dessas pessoas era que elas pudessem vir a perder os 

benefícios já conquistados na área da saúde, benefícios estes oferecidos pelo Processo 

Transexualizador (JESÚS, 2013).  

A demanda das pessoas transexuais por assistência médica gratuita não se restringe a 

um único benefício, porém, a oferta com maior ênfase no Processo Transexualizador é a 

realização das cirurgias de redesignação sexual. Esse tipo de cirurgia, conforme já vimos 
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noutro capítulo deste trabalho, só foi autorizado no Brasil em setembro de 1997, e isso se deu 

com a emissão da Resolução 1.482/9750 pelo CFM (BRASIL, 2017c). Nos anos que se 

sucederam, levando-se em conta os bons resultados alcançados nas cirurgias realizadas, assim 

como a necessidade de ajustes e ampliação da oferta de redesignação sexual, o CFM emitiu 

mais duas resoluções, a Resolução 1.652/200251 (BRASIL, 2017d) e a Resolução 

1.955/201052 (BRASIL, 2017e), sendo que atualmente vigora esta última, que foi publicada 

em setembro de 2010. Nesse ínterim, o Ministério da Saúde institui em agosto de 2008, por 

meio da Portaria 1.707/200853, que as cirurgias de redesignação sexual fossem custeadas pelo 

SUS (BRASIL, 2017f). .  

Diante disso, coube à Secretaria de Atenção à Saúde estabelecer as regulamentações 

de tratamento das transexualidades pela rede pública de saúde, regulamentações estas 

apresentadas através da Portaria 457/200854, emitida também em agosto de 2008 pelo mesmo 

órgão, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017g). Em novembro de 2013, em revogação à 

Portaria 1.707/2008, o referido Ministério publicou a Portaria 2.803/201355, que vigora até o 

momento (BRASIL, 2017h). O objetivo principal dessa portaria foi redefinir e ampliar o 

Processo Transexualizador no âmbito do SUS. Essas resoluções e portarias serão discutidas 

mais à frente.  

De acordo com as regulamentações vigentes, o atendimento médico de pessoas 

transexuais no Brasil é realizado por programas que funcionam em universidades públicas, 

que oferecem serviços nas modalidades ambulatorial e/ou hospitalar no Processo 

Transexualizador. Conforme determinado pelo Ministério da Saúde através das portarias em 

vigor, quatro unidades de saúde estão habilitadas para realizarem as cirurgias de redesignação 

sexual pelo SUS. Essas instituições, definidas como Unidades de Atenção Especializada no 

Processo Transexualizador, estão localizadas respectivamente nas regiões sul, sudeste e 

centro-oeste e são as seguintes:  

                                                             
50 Disponível em <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1997/1482_1997.htm>. Acesso em: 

28/09/2017. 
51 Disponível em <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2002/1652_2002.htm>. Acesso em: 

28/09/2017. 
52 Disponível em <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1955_2010.htm>. Acesso em: 

28/09/2017. 
53 Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1707_18_08_2008.html>. Acesso 

em: 28/09/2017. 
54 Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0457_19_08_2008.html>. Acesso 

em: 28/09/2017. 
55 Disponível em:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html>. Acesso em 

28/09/2017. 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1997/1482_1997.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2002/1652_2002.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1955_2010.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1707_18_08_2008.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0457_19_08_2008.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html
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 Hospital de Clínicas de Porto Alegre – Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul/Porto Alegre (RS); 

 Universidade Estadual do Rio de Janeiro – HUPE - Hospital Universitário 

Pedro Ernesto/Rio de Janeiro (RJ);  

 Fundação Faculdade de Medicina HCFMUSP – Instituto de Psiquiatria 

Fundação Faculdade de Medicina MECMPAS/São Paulo (SP); 

 Hospital das Clínicas – Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás/Goiânia (GO). (BRASIL, 2017g; 2017h). 

Estas são, portanto, as quatro unidades de saúde que, de acordo com a Portaria 

2.803/2013, estão habilitadas a oferecer procedimentos médicos nas modalidades ambulatorial 

e hospitalar no Processo Transexualizador pelo SUS. Entretanto, conforme informação 

divulgada em janeiro de 2016 pelo próprio Ministério da Saúde (BRASIL, 2017i), atualmente 

são cinco as unidades de saúde que oferecem as duas modalidades de atendimento médico, 

pois foi incluído nesta lista o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, 

no Recife (PE), na região nordeste. 

5.2  Alguns apontamentos sobre a efetivação do Processo Transexualizador no Brasil 

No senso comum, não é raro as pessoas relacionarem transexualidade com cirurgia de 

redesignação sexual, vulgarmente  chamada de “cirurgia de mudança de sexo”. Esse ponto de 

vista já esteve presente inclusive nas definições dos manuais médicos de doenças, os já 

mencionados DSM e CID, que em suas versões anteriores ao processo de revisão pelo qual 

passaram recentemente, estipulavam o desejo pela cirurgia de redesignação sexual como 

critério diagnóstico de transexualidade. Como vimos em outro capítulo deste trabalho, a nova 

versão do manual da APA, o DSM-5, não menciona diretamente a cirurgia de redesignação 

sexual, mas considera como critério diagnóstico de Disforia de Gênero, o desejo da pessoa 

em eliminar as suas características sexuais primárias e/ou secundárias originais. Quanto ao 

manual da OMS, a CID, conforme já informado, a nova versão ainda não foi publicada. Mas, 

foi na linha das descrições antigas desses manuais que o Processo Transexualizador foi 

implantado no Brasil, em consonância com a ideia de “transexual verdadeiro” que institui 

uma forma padronizada para as experiências de transexualidade. 

Da maneira como hoje o Processo Transexualizador funciona no Brasil, a condição 

primordial para a efetivação da cirurgia de redesignação sexual não é a decisão da pessoa 

interessada, mas a indicação decorrente de um diagnóstico produzido por uma equipe de 
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profissionais da saúde. Ou seja, de acordo com os protocolos vigentes, a pessoa demandante 

não tem autonomia em relação ao procedimento cirúrgico, pois, para que possa ser operada, 

não basta que ela manifeste o seu desejo pela redesignação sexual, mas que obrigatoriamente 

seja diagnosticada como transexual.  

Em termos de critérios diagnósticos, o que deve estar subjacente à demanda da pessoa 

pela redesignação sexual, é a sua convicção de pertencimento a um gênero considerado 

divergente em relação ao seu sexo. De acordo com os fundamentos da observação clínica, 

uma pessoa que se diz transexual, mas que venha a cometer qualquer deslize quanto à certeza 

da identidade de gênero, se é homem ou mulher, seguramente não será diagnosticada como 

transexual. Essa é a perspectiva que orienta as regulamentações sobre transexualidade em 

várias partes do mundo, em que prevalece a concepção de um “transexual verdadeiro” a ser 

apreendido pela observação acurada de profissionais da medicina e da psicologia (BENTO, 

2006). 

Entretanto, há um ponto importante a ser considerado sobre essa situação. Conforme 

observou Berenice Bento (2006), em muitas das vezes, a convicção de pertencimento a um 

gênero divergente em relação ao sexo é maximizada no contexto dos programas que realizam 

a redesignação sexual, quando as pessoas inscritas recorrem a estratégias discursivas e 

performáticas para conseguirem o diagnóstico que as conduzirão à sonhada cirurgia. Quando 

ingressam nos projetos, ou mesmo antes, as pessoas transexuais adquirem com as que já estão 

ingressas há mais tempo alguns conhecimentos sobre os critérios diagnósticos e, assim, logo 

aprendem como devem se comportar e o que devem afirmar ou negar à equipe de 

profissionais para serem diagnosticadas como transexuais e, em consequência, conseguirem  

um laudo autorizativo da cirurgia de redesignação sexual. 

Não foi apenas Berenice Bento a constatar essa situação. Rodrigo Borba (2014) 

também o fez. A sua tese de doutorado contemplou a observação dos atendimentos em um 

dos Centros de Referência no Processo Transexualizador do Sistema Único de Saúde no 

Brasil. Como parte de sua metodologia de pesquisa, Rodrigo Borba gravou (em diferentes 

etapas do atendimento) as consultas de algumas pessoas transexuais com as/os profissionais 

do programa por ele observado. Assim, dentre as pesquisas às quais tive acesso, o estudo de 

Rodrigo Borba é o que melhor ilustra o jogo discursivo e performático que envolve o 

processo de feitura do diagnóstico de transexualidade.  

Esse jogo discursivo é marcado por perguntas e respostas “certas” de acordo com o 

protótipo de “transexual verdadeiro”. Rodrigo Borba transcreveu as gravações através de um 

sistema de códigos linguísticos, de maneira que podemos observar nos excertos a dinâmica do 
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contexto das consultas, com direito a detalhes da comunicação, tais como entonação, pausas, 

falas aceleradas e desaceleradas, e até inspirações e expirações. As respostas “certas” das/os 

usuárias/os às perguntas feitas pela/o profissional durante as consultas, implicam em construir 

uma narrativa de si que evoque o passado remoto articulando-o aos fatos atuais, na tentativa 

de convencer a/o profissional de que o seu jeito de “ser” é transexual, e o é desde sempre. 

Trata-se de uma adaptação de sua história de vida aos signos socialmente compartilhados em 

relação à identidade de gênero reivindicada.  

E essas respostas “certas” podem incluir “mentiras”, muitas das quais sobre a relação 

com o corpo. Por exemplo, se uma pessoa transexual não tem abjeção pela sua genitália e até 

se masturba, deverá recorrer à estratégia da “mentira” quando de suas consultas, pois caso 

diga a verdade, ela não será diagnosticada como transexual, uma vez que de acordo com o 

“dispositivo da transexualidade”56, uma pessoa transexual não apenas sente abjeção pelos seus 

órgãos sexuais, como também não apresenta interesse por qualquer atividade sexual, inclusive 

pela masturbação (BENTO, 2006). 

Dentro do “dispositivo da transexualidade”, num sentido geral, as “mentiras” das 

pessoas transexuais se dão na tentativa de apagar qualquer vestígio de ambiguidade e 

contradição entre as suas biografias e a identidade de gênero que reivindicam. Assim, mesmo 

que não seja verdade, uma mulher transexual terá que dizer nas consultas que sempre se 

sentiu feminina, e que quando criança gostava de brincar com brinquedos de meninas, assim 

como de vestir as roupas de sua mãe e/ou irmãs. Por sua vez, o discurso de um homem 

transexual só será coerente à reivindicação de uma identidade masculina, se coincidir com 

certas expectativas, como por exemplo, demonstrar sinais de virilidade e se referir à infância 

como uma fase marcada, sobretudo, pelo desconforto e pela vergonha em ter que usar roupas 

de menina. 

Dessa maneira, conseguir um laudo ao final de um período de pelo menos dois anos de 

acompanhamento por uma equipe de profissionais, significa ser capaz de produzir uma 

narrativa em relação a si que seja pautada nos critérios diagnósticos vigentes de 

transexualidade. Trata-se de um período de aprendizagem, tendo em vista que ao ingressar 

num programa de redesignação sexual, a pessoa demandante ainda não tinha acesso à 

formação discursiva da medicina em relação à transexualidade, que lhe é repassada a cada 

                                                             
56 Termo cunhado por Berenice Bento (2006) a partir da ideia de “dispositivo de sexualidade” de Michel 

Foucault. O controle sobre os corpos transexuais, segundo a autora, “se dá mediante um saber específico que está 

para além do desejo de controlar as performances; busca-se interferir na organização da subjetividade e na 

definição da sexualidade apropriada” (BENTO, 2006, p. 229). Foi a esse saber que Berenice Bento deu o nome 

de “dispositivo da transexualidade”.  
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consulta. E essa aprendizagem pode incluir até mesmo a adoção de termos do vocabulário 

médico, tais como  “transexualismo” e “disforia de gênero”, conforme pude notar em algumas 

entrevistas desta pesquisa.  

Todavia, isso não quer dizer que, inevitavelmente a pessoa tenha aderido ao discurso 

médico de patologização, mas que alguns termos e entendimentos médicos podem agregar 

algum sentido à sua experiência, que talvez nem fosse nomeada até então. Embora não diga 

respeito necessariamente ao contexto médico, o colaborador Mateus traz um depoimento 

nesse sentido em relação ao termo transexual:  

[...] desde criança eu me percebia assim, só que eu não sabia o que era isso, 

eu sempre me vi homem, mas não reconhecia isso porque a sociedade cria a 
gente para ser de uma forma. Eu não entendia por que me criavam diferente 

dos meus primos, etecetera e tal. Mas depois eu fui saber por que, mas eu 

sempre me reconheci enquanto menino, mas não sabia assim, um nome 

técnico, entende? (Comunicação verbal, colaborador Mateus). 

 Mateus se reconheceu como transexual aos dezessete anos de idade quando teve 

informações sobre o assunto através de um centro de estudos sobre sexualidade e gênero. 

Antes, conforme disse, por muito tempo “carregou uma cruz” que “achava” que era sua: a 

lesbianidade. Depois das primeiras informações, Mateus se dedicou a pesquisar sobre o tema 

na internet e, depois de dois anos, começou a hormonização sem acompanhamento 

profissional. A partir dos conhecimentos que foi adquirindo e do contato com outras pessoas 

transexuais que ele veio a conhecer, Mateus passou a sustentar discursivamente e 

estilisticamente outra identidade. Essa experiência de Mateus mostra o quanto o 

conhecimento abre possibilidades para outros discursos e para novos contornos subjetivos. É 

disso que trata a tese de Rodrigo Borba: a influência dos discursos e dos conhecimentos sobre 

as subjetividades.  

Entretanto, no caso da pesquisa de Rodrigo Borba, o que está em jogo é uma relação 

específica de saber-poder envolvendo a produção do “transexual verdadeiro”. Mas o que é um 

“transexual verdadeiro”? No âmbito do “dispositivo da transexualidade”, segundo Rodrigo 

Borba (2014, p. 45), “um transexual verdadeiro” seria definido pelas seguintes características:   

“descoberta da transexualidade numa tenra idade, ojeriza pelos órgãos genitais, estilística e 

práticas corporais estereotipadas, heterossexualidade (e, paradoxalmente, assexualidade), 

desejo inabalável pelas cirurgias de transgenitalização, tendência ao suicídio e à depressão”. 

 Nas consultas, essas características servem de base tanto para as perguntas das/dos 

profissionais, quanto para as respostas “certas” das/os usuárias/os dos programas. Segundo 

Rodrigo Borba, em virtude do caráter pedagógico das consultas, as perguntas são repetitivas e 

acabam por ajudar as pessoas transexuais a aprenderem o que devem responder e, assim, 
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durante o tempo de permanência no programa, construírem gradualmente a narrativa 

necessária para conseguirem o diagnóstico de transexualidade. Em última instância, o período 

de acompanhamento é uma fase de ajuste do discurso da pessoa transexual usuária do 

programa ao discurso médico. Em resumo, se quando entra no programa, a pessoa ainda não é 

um “transexual verdadeiro”, ao final do período de acompanhamento deverá ter aprendido o 

sê-lo, pois, caso contrário, não terá acesso ao laudo necessário para a efetivação da 

redesignação sexual.57 

O mais interessante nessa dinâmica, é o que Rodrigo Borba chamou de “acordo 

velado”. Ou seja, as/os profissionais do programa sabem que as/os usuárias/os recorrem à 

estratégia da “mentira”, à qual, “em termos êmicos, chamam de ‘discurso pronto’, ‘o livrinho 

que todas leem’, ‘o script’, ‘o dever de casa’ que fazem com afinco antes de suas consultas ou 

as ‘mentiras’ que pessoas transexuais contam para conseguir o que precisam do programa” 

(BORBA, 2014, p. 158, ênfases no original). Nesse sentido, para Rodrigo Borba, o que a 

princípio parecia ser uma estratégia de resistência ao saber médico que patologiza as 

identidades trans, na prática, é um “acordo velado” entre profissionais e usuárias/os dos 

programas de redesignação sexual.58 

Conforme conclui Rodrigo Borba (2014), da maneira como se dá a dinâmica nas 

consultas dos programas de redesignação sexual,  os entendimentos das/os usuárias/os sobre 

as suas subjetividades e corporalidades são gradativamente ofuscados pela feitura do 

diagnóstico de um “transexual verdadeiro”. Essa situação remete à questão que Judith Butler 

(2009) chamou de  paradoxo da autonomia. Segundo a autora,  se por um lado o diagnóstico é 

considerado por alguns como uma estratégia para atingir algum objetivo e, assim, exercer a 

cidadania, por outro lado, o poder patologizante do diagnóstico fortalece e promove estigmas 

que afetam substancialmente o exercício da cidadania.  

Se para o entendimento médico, o que caracteriza a transexualidade é a discordância 

entre sexo e gênero, o diagnóstico vai certificar essa condição e se constituir como a primeira 

etapa de um processo que, por meio de intervenções no corpo, visa transformá-lo segundo a já 

citada inteligibilidade cultural que prevê uma relação de coerência entre sexo, gênero, desejo 

e prática sexual (BUTLER, 2003). Subjugada ao “dispositivo da transexualidade”, a pessoa 

transexual precisa ser considerada como ininteligível para que possa ter acesso a 

procedimentos clínicos a favor da construção de sua identidade de gênero. De acordo com 

Elizabeth Zambrano, 

                                                             
57 Ibidem. 
58 Ibidem.  
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 [as pessoas transexuais] procuram o hospital para obter não apenas a 

cirurgia, mas, acima de tudo, um diagnóstico de transexualismo, pois 
somente por ele conseguirão ser aceitos no programa de preparação e, 

posteriormente, fazer a cirurgia, obtendo uma transformação “completa” 

rumo à identidade buscada (ZAMBRANO, 2003, p. 60, ênfases no original). 

Essa situação, ocasionalmente pode gerar críticas às cirurgias de redesignação sexual,  

uma vez que as mesmas funcionariam como procedimentos de caráter normalizador. Porém, 

criticar essas cirurgias não significa necessariamente ser contrário a elas. O que deve ser 

problematizado, é que a oferta de tecnologias de redesignação sexual não é feita levando em 

conta a liberdade de escolha dos sujeitos, no sentido de mudarem os seus corpos conforme 

desejam, mas como um recurso para os “desajustados” se adequarem às normas e, 

consequentemente, se tornarem inteligíveis. 

O que a medicina espera das cirurgias de redesignação sexual, é que elas produzam 

genitálias com a maior proximidade possível dos modelos “originais”. Diante disso, as 

tecnologias médicas para essa finalidade esbarram em limitações, tendo em vista que os 

resultados das cirurgias em mulheres transexuais são considerados muito mais satisfatórios, 

pois, como afirma um ditado médico citado por Mariza Corrêa (2004, p. 7), “é mais fácil 

escavar um buraco do que erigir um poste”. Isso faz com que as cirurgias de redesignação 

sexual em homens transexuais, no que concerne à construção de um falo, ainda sejam de 

caráter experimental na maioria dos lugares que realizam essas técnicas, se constituindo uma 

das principais limitações desses procedimentos.  

Segundo Flavia Teixeira (2009), o maior desafio dos médicos nas cirurgias de 

faloplastia, é construir um pênis que seja funcional dentro do que se entende como funções 

naturais desse órgão, uma vez que, em face de resultados insatisfatórios, 

 [...] os corpos dos homens (transexuais), produzidos cirurgicamente, 

colocariam em xeque o discurso da própria medicina frente à possibilidade 

de fabricar um corpo ambíguo, quando historicamente ela sempre se 

preocupou em utilizar seu saber/poder na construção de corpos coerentes 

(TEIXEIRA, 2009, p. 222, ênfases no original).  

Contudo, não se pode considerar que as limitações das tecnologias médicas de 

redesignação sexual sejam puramente de caráter técnico, pois, muitas das limitações no 

atendimento de pessoas transexuais são advindas de outros fatores, como a resistência de 

profissionais e instituições de saúde em lidar com as transexualidades, conforme veremos 

mais à frente. Este é, sem dúvida, um fator que pode comprometer os empreendimentos de 

pesquisa para o aprimoramento técnico dos procedimentos de redesignação sexual.  

Apesar de as experiências transexuais serem diversas, o desenvolvimento das 

tecnologias médicas de redesignação sexual não ocorreu a partir da deia de diversidade, mas 
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sob o protótipo do “transexual verdadeiro”. Conforme já mencionado noutras partes deste 

trabalho, as teorias que produziram o “transexual verdadeiro” ocorreram simultaneamente a 

discussões sobre o melhor tratamento, num processo que definiu a transexualidade como 

doença e a cirurgia de redesignação sexual como o tratamento devido (MURTA, 2011). A 

prática das cirurgias de redesignação sexual não se resume na oferta de tecnologias médicas 

por um lado, e na demanda de pessoas transexuais por outro. Há toda uma conjuntura que 

envolve relações de saber-poder, na qual as pessoas transexuais dependem da medicina para 

conseguirem as modificações corporais desejadas.  

Entretanto, vale ressaltar que a própria inteligibilidade não é uma concepção universal 

e estanque, como ilustra o excerto de uma análise de Camilo Braz (2007): 

A inteligibilidade não deve ser tomada como um campo fechado ou um 
sistema com fronteiras finitas, mas como um campo aberto. A prática 

humana seria constituída por atos repetidos que se instituem como 

normatividades hegemônicas ao encobrir seus efeitos. Sendo um campo em 
aberto, nas margens se encontram os “sujeitos” excluídos, que ajudam a 

entender a norma. [...] Pensar em abjeção em relação a uma matriz cultural 

hegemônica não significa, contudo, que não possamos pensar na criação de 
“matrizes alternativas” de inteligibilidade, nas quais a “coerência” seria dada 

por outros modos de arranjo entre categorias diversas. (BRAZ, 2007, p. 180, 

ênfases no original). 

Este apontamento sinaliza para a assertiva de Foucault (1979) de que o poder nunca 

está concentrado nas mãos de alguns, mas é dinâmico, algo que circula na forma de relações 

estratégicas e instáveis. Uma sociedade se caracteriza pelas dinâmicas entre os grupos que a 

compõem, dinâmicas estas marcadas por tensões, mas também por negociações. As dinâmicas 

sociais traduzem as inúmeras relações que se estabelecem entre os seguimentos sociais, tais 

como os diferentes campos científicos, os movimentos sociais organizados, a política, as 

organizações não governamentais e, principalmente, os próprios sujeitos. Nesse sentido, a 

questão das tecnologias de redesignação sexual e da produção do diagnóstico de 

transexualidade, são exemplos de relações das transexualidades com o saber-poder 

hegemônico. É justamente esse aspecto relacional o que faz das transexualidades um tema de 

interesse sociológico.  

Diante do exposto, pode-se dizer que a efetivação do Processo Transexualizador no 

Brasil caminha por trilhas contraditórias. Enquanto saber-poder hegemônico, a medicina tenta 

impor às pessoas transexuais o seu conhecimento, apesar das diretrizes do atendimento pelo 

SUS terem sido elaboradas com a participação de diversos seguimentos da sociedade, 

conforme veremos no próximo tópico. As/os usuárias/os dos programas continuam sendo 

atendidas sob a luz do “transexual verdadeiro”. Portanto, são essas as condições nas quais o 
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Processo Transexualizador funciona no Brasil enquanto um recurso que muitas pessoas 

transexuais buscam na construção de suas identidades de gênero.   

5.3  As regulamentações do Processo Transexualizador no Brasil 

Se as tecnologias médicas de redesignação sexual apresentam possibilidades, mas 

também limitações, o mesmo ocorre em relação aos atos jurídicos que autorizam e 

regulamentam a aplicação dessas tecnologias no Brasil. As resoluções emitidas pelo CFM, 

assim como as portarias do Ministério da Saúde que regulamentam sobre o Processo 

Transexualizador no SUS, significaram um grande avanço nas possibilidades de realização 

dos procedimentos de redesignação sexual em solo brasileiro. No entanto, no sentido estrito, 

as cirurgias de redesignação sexual ainda não foram legalizadas no Brasil, uma vez que são 

autorizadas por resoluções e não por leis. Ademais, em última instância, as resoluções do 

CFM não têm o objetivo primeiro de garantir às pessoas transexuais o direito às cirurgias de 

redesignação sexual, mas resguardar a ética nas práticas médicas envolvidas nesses 

procedimentos.   

Conforme mencionado anteriormente, foi no ano de 1997 que o CFM emitiu a 

Resolução 1.482/97, implantando as regulamentações sobre a realização de cirurgias de 

redesignação sexual no Brasil. Essa medida significou um novo rumo no atendimento de 

pessoas transexuais, embora os procedimentos cirúrgicos ainda fossem de caráter 

experimental. A Resolução 1.482/97 vigorou até 2002, quando foi revogada pela Resolução 

1.652/2002, que retirou o caráter experimental da cirurgia de redesignação sexual em 

mulheres transexuais, mas o manteve em relação às cirurgias em homens transexuais. 

Somente em 2010, através da Portaria 1.955/2010, emitida em revogação à anterior, é que se 

retirou o caráter experimental das cirurgias de mastectomia e de histerectomia em homens 

transexuais. Já a faloplastia, que consiste em técnicas de construção de um falo, até o 

momento continua autorizada em caráter experimental. 

Esse posicionamento do CFM em relação à faloplastia remete ao que já foi discutido 

sobre as tecnologias médicas de redesignação sexual: os resultados de cirurgias em mulheres 

transexuais são considerados muito mais satisfatórios do que os resultados de cirurgias em 

homens transexuais. Mas, essa questão não diz respeito apenas aos limites das tecnologias 

médicas. Se assim o fosse, não haveria motivos para a retirada do caráter experimental das 

cirurgias de mastectomia e histerectomia em homens transexuais ter ocorrido somente em 

2010, uma vez que essas técnicas já foram desenvolvidas há tempos no tratamento de 

mulheres cissexuais com câncer. A questão envolve, portanto, outros fatores para além das 
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limitações puramente técnicas. Segundo Simone Ávila (2014), as tecnologias de redesignação 

sexual fazem parte de um campo de batalha biopolítica, por isso, mais do que meras técnicas, 

devem ser compreendidas como tecnologias discursivas, culturais e políticas. 

Nesse campo de batalha, o poder-saber da medicina sobre as transexualidades é muito 

bem expresso através da Resolução 1.955/2010. Por meio desse documento, o CFM se refere 

às pessoas transexuais como portadoras “de desvio psicológico permanente de identidade 

sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e/ou autoextermínio” (BRASIL, 

2017e, s.p.). Essa concepção não pode ser entendida em termos de um simples ponto de vista 

sem consequências, pois se trata do saber sobre o qual a assistência em saúde de pessoas 

transexuais no Brasil está fundamentada. E, como pontuou Simone Ávila (2014), é no mínimo 

um ato de poder o fato de um conselho de especialistas de uma única profissão determinar as 

maneiras de proceder com as transexualidades.  

Se as diretrizes da assistência em saúde a pessoas transexuais no Brasil seguem as 

determinações do CFM, pautadas na defesa de uma definição de “transexualismo”, pela qual 

uma pessoa transexual é considerada como portadora de um desvio psicológico permanente 

de identidade sexual, o que se pode constatar a partir disso, é que o atendimento a essas 

pessoas ainda enfrenta muitas contradições. Digo isso, pois, se a condição principal para o 

atendimento de pessoas transexuais ainda é o diagnóstico defendido por um único conselho de 

profissionais, que é o CFM, não é esta a direção apontada pelas regulamentações do 

Ministério da Saúde quanto ao funcionamento do Processo Transexualizador pelo SUS. 

Nesse sentido, merece destaque a tentativa da Portaria 457/2008 em adequar-se às 

propostas discutidas em eventos que tiveram como tema a atenção à saúde de pessoas 

transexuais. Esses eventos contaram com a participação de representantes de vários 

seguimentos da sociedade, como técnicos do Ministério da Saúde, profissionais da rede 

pública de saúde, pesquisadores e militantes do movimento social organizado. O ponto 

principal das propostas refere-se ao princípio de saúde integral, de modo que a atenção à 

saúde não seja reduzida ou centralizada nas cirurgias de redesignação sexual e demais 

intervenções corporais. Segundo Márcia Arán (2008), esse modelo de atenção diverge do 

modelo estritamente biomédico, principalmente por levar em conta a pluralidade de 

descrições da experiência transexual.  

Cabe aqui uma pergunta: na prática, quais descrições da experiência transexual estão 

sendo levadas em conta no atendimento pelo SUS? Esta pergunta obviamente não será 

respondida aqui, pois a sua resposta está condicionada a um estudo atual sobre o 

funcionamento dos programas que atendem pela rede pública de saúde, tendo em vista que 
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recentemente esses programas passaram por adaptações. Mas este não é o escopo do presente 

estudo. No entanto, algumas ponderações podem ser feitas. Se por um lado o Ministério da 

Saúde leva em conta a pluralidade de experiências trans ao estabelecer as regulamentações de 

atendimento pelo SUS, por outro lado, não abandona a definição de “transexualismo” do 

CFM, uma vez que, em termos vigentes, dentre os pontos levados em consideração no 

estabelecimento das referidas regulamentações, está a Resolução 1.955/2010 do CFM, que 

dispõe sobre os procedimentos de redesignação sexual. Ou seja, ao fim das contas, apesar da 

participação de vários seguimentos sociais nas discussões sobre o atendimento a pessoas 

transexuais, o que vigora é o atendimento guiado pelo protótipo do “transexual verdadeiro”, 

conforme vimos com Rodrigo Borba (2014). 

 Essa postura de conformidade do Ministério da Saúde à ideia de um diagnóstico de 

transexualidade é evidenciada, principalmente, pela já debatida exigência de um laudo 

autorizativo para a realização dos procedimentos de redesignação sexual, pois o referido 

documento só é emitido quando uma equipe de profissionais se convence de que a pessoa 

demandante de tais procedimentos é de fato transexual: 

 Caso seja identificado que não se sustente o diagnóstico de transexualismo, 
o usuário deverá ser encaminhado ao serviço que melhor lhe convier, 

ficando a cargo da equipe multiprofissional verificar a pertinência e 

potencialidade terapêutica das intervenções oferecidas pela mesma no caso 

deste usuário específico, em articulação com o serviço para o qual foi 

realizado o encaminhamento (BRASIL, 2017g, s.p.). 

Um ponto que merece destaque nessa discussão, é que a proposta do Ministério da 

Saúde para o atendimento a pessoas transexuais está pautada nos princípios que regem o SUS, 

que são os princípios de universalidade, de integralidade e de equidade na atenção à saúde. 

Dessa maneira, a proposta inclui o reconhecimento de demandas específicas de saúde, assim 

como a humanização da atenção e uma concepção de saúde para além da ausência de doenças, 

de maneira que todas as alternativas possíveis de promoção da saúde sejam levadas em 

consideração (BRASIL, 2017g). 

A Portaria 457/2008 determina ainda a necessidade de atenção continuada às pessoas 

transexuais atendidas pelo SUS. Em se tratando da hormonioterapia, é indicado que se realize 

exames com intervalo máximo de um ano, com os objetivos de reduzir danos de efeitos 

colaterais e possibilitar diagnósticos precoces de problemas de saúde que possam decorrer do 

uso continuado dos medicamentos. Outra determinação da referida portaria, é que deve haver 

acompanhamento pós-cirúrgico por pelo menos dois anos, não apenas em relação à 

recuperação do corpo, mas também para se analisar as consequências das intervenções 

cirúrgicas na qualidade de vida da pessoa transexual. 
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Tudo isso se constituiria em possibilidades de uma aplicação efetiva do Processo 

Transexualizador, se a realidade dos programas que o abrigam o permitisse. Em sua pesquisa 

de doutorado, Daniela Murta (2011) constatou que esses programas enfrentam uma série de 

dificuldades para que possam manter suas atividades, inclusive a já citada resistência dos 

profissionais e das próprias instituições em trabalhar com as transexualidades. Diante disso, o 

funcionamento dos programas geralmente não tem respaldo institucional, mas depende de 

negociações e do esforço pessoal e cotidiano de alguns profissionais, principalmente 

coordenadores de equipe, que numa postura de resistência ao preconceito de seus próprios 

colegas de profissão, se preocupam em oferecer uma assistência de melhor qualidade às 

pessoas transexuais inscritas nos referidos programas.  

Um estudo empreendido por Guilherme Almeida (2010)59 também aponta algumas 

limitações nos serviços de assistência à saúde de pessoas transexuais no Brasil. Embora já 

conte com alguns anos de realização, o estudo em questão continua atualizado em termos de 

seus achados. Segundo o autor, um dos principais problemas é a falta de informações, o que 

dificulta o acesso das pessoas interessadas aos serviços oferecidos. Há ausência de 

informações sobre os regulamentos e a localização dos próprios programas, assim como sobre 

as formas de se conseguir a primeira consulta e quais as exigências de inclusão e 

permanência. Outra situação observada pelo autor e também relevante, refere-se ao fato de 

que não se divulga que o Processo Transexualizador é um serviço público e gratuito. 

Essa questão foi mencionada pela maioria das pessoas entrevistadas nesta pesquisa, 

sendo unânime o relato de que as informações que obtiveram sobre a existência do Projeto TX 

não foram divulgadas pelo próprio projeto ou pelo Hospital das Clínicas de Goiânia. Na 

página da internet do hospital, pode-se notar que o Projeto TX não aparece entre os  serviços 

oferecidos pela instituição. De acordo com os relatos, o conhecimento sobre o Projeto TX se 

deu quase que ao acaso. Para algumas pessoas, a informação foi obtida através da internet, 

quando ao pesquisarem sobre transexualidade, se depararam com alguma postagem que 

relacionava o tema ao Hospital das Clínicas de Goiânia. Para outras, a informação foi 

repassada por algum amigo que já sabia sobre o assunto, ou até mesmo por alguma pessoa 

desconhecida, mas ligada ao Projeto TX, como nos casos de Sandra e Brenda, que foram 

informadas respectivamente por um usuário e por uma profissional do referido projeto.   

Diante desse quadro de precariedade na divulgação dos programas de atendimento a 

pessoas transexuais no Brasil, algumas colaboradoras desta pesquisa revelaram, por exemplo, 

                                                             
59 Guilherme Almeida produziu o estudo em questão a partir de sua própria experiência como usuário de um dos 

programas que prestam assistência a pessoas transexuais pela rede de saúde pública brasileira.  
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que antes de saberem da existência do Projeto TX, elas sequer imaginavam que as cirurgias de 

redesignação sexual já eram realizadas por aqui. Consideravam esse tipo de procedimento 

como algo muito distante de suas realidades, pois acreditavam que o mesmo era realizado 

somente fora do Brasil e através de recursos particulares. Com a informação sobre o 

atendimento gratuito no Brasil, em especial em Goiânia, começava a ser desenhada para essas 

mulheres transexuais uma nova realidade, com a possibilidade concreta de se incluir em suas 

transições de gênero, os recursos do Processo Transexualizador.  

Entretanto, a concretização dessa possibilidade não depende apenas do desejo da 

pessoa interessada, mas envolve outras questões, dentre as quais o fato de a gratuidade do 

Processo Transexualizador não cobrir todas as necessidades das/os usuárias/os. Estou me 

referindo à hormonioterapia, um procedimento gratuito em termos da prescrição e do 

acompanhamento clínico para a medição dos níveis hormonais no sangue, mas que a compra 

da medicação é de responsabilidade das/os usuárias/os. Em virtude do alto preço do 

medicamento indicado pelo Projeto TX, o colaborador Mateus teve que voltar ao antigo 

medicamento que usava sem acompanhamento profissional, que é muito mais barato, mas que 

apresenta maiores riscos à saúde.  

Estes são alguns exemplos de descompasso entre as prescrições das portarias do 

Ministério da Saúde e a prática dos atendimentos. Mas, além dessas limitações ligadas aos 

programas, há ainda a falta de aparato legislativo em relação aos procedimentos de 

redesignação sexual no Brasil. Se não são leis, as resoluções e portarias são frágeis, 

principalmente quando há seguimentos da política interessados em destituí-las. É o caso do 

Projeto de Decreto Legislativo 52 (PDC 52/2011), de autoria do Deputado João Campos, 

representante do Estado de Goiás (BRASIL, 2017j). Esse Projeto foi elaborado com o 

seguinte propósito: sustar a aplicação das portarias do Ministério da Saúde que instituem e 

regulamentam a realização do Processo Transexualizador pelo SUS. 

João Campos argumenta que essas portarias ultrapassariam os limites de suas 

competências e que estariam fora de contexto, “tendo em vista o elevado custo” dos 

procedimentos de redesignação sexual e, também, a precariedade de recursos públicos, pois a  

“imprensa, todos os dias, revela a total falência do sistema de saúde pública do país. As 

pessoas portadoras de doenças graves enfrentam dificuldade para obter atendimento médico 

básico, diante da carência de recursos humanos e materiais neste setor” (BRASIL, 2017j, 

s.p.). O argumento de João Campos está na direção do que Márcia Arán e Daniela Murta 

(2009) definem como dificuldade de compreensão da importância do princípio de equidade, 
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que junto aos princípios de universalidade e integralidade da saúde, fundamenta a política do 

SUS. 

Entretanto, há também na política quem se posicione a favor das demandas das 

pessoas transexuais. Refiro-me a Jean Wyllys, Deputado pelo do Rio de Janeiro, e à Deputada 

Érika Kokay, representante do Distrito Federal, que elaboraram o Projeto de Lei 5002/2013, 

denominado Lei João W. Nery, Lei de Identidade de Gênero (BRASIL, 2017k). O PL 

5002/20013 dispõe sobre o direito à identidade de gênero e foi baseado numa lei da 

Argentina. Uma das propostas do Projeto, é que a redesignação sexual dependa apenas do 

consentimento informado da pessoa adulta e capaz, e não mais de qualquer tipo de 

diagnóstico ou autorização judicial. Outro ponto do Projeto é a questão da retificação do nome 

civil nos documentos. Reivindica-se que tal procedimento não esteja condicionado à 

realização da cirurgia de redesignação sexual. Atualmente, essa questão depende do 

entendimento de cada juiz. A colaboradora Marcela, por exemplo, apesar de operada, ainda 

não havia conseguido fazer a retificação de seus documentos. 

Se Jean Wyllys e Érika Kokay são parlamentares que se posicionam a favor das 

demandas das pessoas transexuais, o Deputado João Campos, por sua vez, integra um grupo 

de parlamentares que segue outra direção, pois sempre assume uma postura adversa à 

aprovação de leis destinadas às demandas LGBT como um todo. Com tal postura, esse grupo 

de parlamentares ignora o fato de que na sociedade existem pessoas com necessidades 

específicas para o acesso à cidadania no que tange aos direitos sexuais e de gênero. O que a 

conduta desses parlamentares indica é, ao final das contas, a existência na sociedade de 

concepções desfavoráveis em relação a grupos identitários que fogem das convenções sociais. 

Essa situação se traduz em desigualdade de direitos para esses grupos, o que leva à 

emergência de movimentos sociais por reconhecimento.  

5.4  As influências das ações coletivas 

Num estudo sobre movimentos sociais na América Latina, Maria da Glória Gohn 

(2008, p. 442) observou que hoje os movimentos sociais não se limitam “à política, à religião 

ou às demandas socioeconômicas e trabalhistas. Movimentos por reconhecimento, identitários 

e culturais, ganharam destaque ao lado de movimentos sociais globais”. Conforme a autora, a 

questão central dos movimentos sociais por reconhecimento identitário está no campo dos 

conflitos político-culturais, pois, o que se objetiva é encontrar novos significados para 

concepções vigentes na sociedade. Esse ponto de vista parece aplicável às atuações dos 

movimentos transexual e LGBT no Brasil contemporâneo, tendo em vista que esses 
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movimentos lutam contra concepções pejorativas que a sociedade mantém em relação às 

transexualidades e às demais identidades LGBT. 

Nessa direção, esses movimentos têm a luta pela despatologização das identidades 

trans como uma de suas principais ações políticas voltadas para esse grupo. Entretanto, 

reportando mais uma vez à minha pesquisa de mestrado, vale dizer que este não é um 

posicionamento unânime dentro do movimento transexual, tendo em vista que alguns 

seguimentos se mostram contrários à despatologização, pois temem perder os benefícios de 

assistência médica caso a transexualidade não seja mais considerada uma doença (JESÚS, 

2013).  

Enquanto demanda de muitas pessoas transexuais, as cirurgias de redesignação sexual 

não raramente são vistas como referência de assistência médica, dando a entender que se trata 

de um direito importante que precisa ser resguardado, mesmo que para isso seja necessário 

admitir-se como doente. Se por um lado esse aspecto explicita tensões internas do movimento 

social, por suscitar divergências de opiniões, por outro lado, qualquer que seja o 

posicionamento do movimento social, ele está atuando no sentido de possibilitar a realização 

das referidas cirurgias enquanto um direito adquirido.60 

Algo que precisa ser ressaltado, é que muito do que se tem conseguido em termos de 

direitos de pessoas transexuais, se deve à atuação dos movimentos sociais. Um exemplo disso 

é a Portaria 2.803/2013, que conforme já citado, foi emitida pelo Ministério da Saúde em 

revogação à Portaria 1.707/2008, com a finalidade de redefinir e ampliar o Processo 

Transexualizador no âmbito do SUS. É possível observar nesta Portaria alguns pontos na 

linha das reivindicações dos movimentos sociais, tais como a inclusão de pessoas travestis no 

Processo Transexualizador, a necessidade de se aprimorar as técnicas de redesignação sexual 

em homens transexuais, assim como o direito de uso do nome social por pessoas transexuais e 

travestis no contexto de atendimento do SUS (BRASIL, 2017h). 

Se por um lado as atuações dos movimentos sociais incidem sobre algumas questões, 

no sentido de facilitá-las, por outro lado, existem questões que extrapolam o âmbito de suas 

atuações, pois dizem respeito às condições particulares da pessoa interessada em ingressar no 

Processo Transexualizador, como por exemplo, a sua situação financeira. Este é um fator que 

pode dificultar em muito ou até mesmo impossibilitar a realização de alguns procedimentos 

que não são custeados pelo SUS, como é o caso dos hormônios, citado anteriormente.  

                                                             
60 Ibidem. 
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 Obviamente que os movimentos sociais tiveram participação na instituição do 

Processo Transexualizador pelo SUS. Porém, os custos envolvidos nesse recurso não se 

limitam aos procedimentos cirúrgicos e à hormonioterapia, mas incluem outras despesas 

consideráveis, como por exemplo, os gastos com viagens. A situação se agrava quando a 

pessoa mora em uma região distante dos programas, o que certamente é uma realidade para 

muitas pessoas, pois, afinal, são apenas cinco unidades de saúde que realizam esses 

procedimentos pela rede pública no Brasil.  

É justamente a condição financeira precária o que leva muitas pessoas a se 

submeterem ao atendimento pelo SUS, que tem como um dos maiores problemas, o longo 

período de espera pela realização das cirurgias, que é de pelo menos dois anos. Mas, na 

realidade, esse tempo pode se prolongar para muito mais, conforme vem acontecendo com 

muitas/os usuárias/os do Projeto TX. Entre os anos de 2013 e 2016, este projeto esteve 

fechado para novos atendimentos e praticamente paralisado quanto à realização de cirurgias, 

pois passava por dificuldades para a sua continuidade. O Projeto TX reabriu no início de 2016 

em virtude de forte mobilização por parte de ativistas transexuais e pessoas apoiadoras da 

causa, voltando a realizar as cirurgias em agosto de 2016. Este período foi também de 

adequação do referido projeto às novas exigências do Ministério da Saúde quanto ao 

funcionamento dos programas de redesignação sexual. Devido à paralização de quase três 

anos do Projeto TX, algumas pessoas que já haviam recebido a indicação para a cirurgia, 

continuam na espera.  

Obviamente que situações dessa natureza não ocorrem nos atendimentos particulares. 

Um estudo de Maria Thereza Coelho e Liliana Sampaio (2014) mostra que, em se tratando da 

rede privada, as/os profissionais realizam os procedimentos de hormonização e cirurgia sem 

necessariamente seguirem todas as etapas prescritas pelo protocolo do SUS. Essa atitude é 

talvez um dos motivos que leva grande parte das pessoas transexuais que buscam as 

transformações corporais a almejar o atendimento particular, pois, como destacado pelas 

autoras, o que essas pessoas querem é alcançar os seus objetivos de redesignação sexual da 

maneira mais rápida possível. No entanto, são poucas as interessadas que têm condições de 

custear esse tipo de atendimento.  

Pelo que vem sendo discutido ao longo deste trabalho, podemos ver que a construção 

das identidades de gênero nas experiências de transexualidade é um processo contraditório, 

em que as possibilidades caminham juntas com as limitações. Em virtude do desenvolvimento 

tecnológico, a redesignação sexual faz parte da realidade do mundo contemporâneo. Por outro 

lado, a realização desse procedimento pode ser profundamente comprometida pela 
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precariedade de recursos materiais e humanos, o que também é uma realidade dos dias atuais. 

O que se sabe, é que as transexualidades são tratadas de diferentes formas pelo mundo afora. 

No Brasil, ainda não há legislação sobre o Processo Transexualizador, mas, amparado em 

resoluções e portarias, este recurso vem sendo aplicado. Na Argentina, foi aprovada em 2014 

a já citada lei de identidade de gênero que autoriza a realização das cirurgias de redesignação 

sexual sem a necessidade de um laudo diagnóstico. No Iran, as cirurgias de redesignação 

sexual femininas também são realizadas, não por força de uma lei de identidade de gênero, 

mas a partir de outra perspectiva, uma vez que naquele país não é permitida a 

homossexualidade.  

Como se vê, as transexualidades são fatos históricos. E como tal, fazem parte do 

amálgama entre processos sociais e subjetivos que delineia cada contexto. As dinâmicas 

grupais e entre indivíduos são marcadas a cada momento por estratégias de convivência e 

negociações. Apesar das hierarquias e desigualdades sociais, devemos lembrar que as relações 

de saber-poder não são estáticas. Conforme mencionado anteriormente, o Projeto TX passou 

recentemente por sérias dificuldades de continuidade. No entanto, em virtude de uma 

expressiva mobilização de ativistas transexuais e de pessoas apoiadoras da causa trans, o 

referido projeto ganhou novo fôlego. Essas ações coletivas reverberaram além do Projeto TX, 

pois elas foram decisivas também na implantação de um novo centro de atendimento nas 

modalidades laboratorial e hospitalar a pessoas transexuais em Goiânia, o Hospital Alberto 

Rassi, que recentemente deu início aos atendimentos. Está havendo também ações para a 

implantação de ambulatórios para o atendimento de pessoas transexuais em algumas cidades 

do interior de Goiás.  

Essa trama que envolve possibilidades e limitações é o que acompanha os 

investimentos das pessoas transexuais na construção de suas identidades de gênero. Por trás 

de cada demanda existem pessoas com expectativas e que lutam para adequar seus corpos ao 

gênero que se identificam. Nessa luta, essas pessoas estão submetidas às mais diversas 

dificuldades, tanto pela precariedade de recursos materiais e humanos dos programas que 

realizam o Processo Transexualizador, quanto pelo fato de pertencerem a um grupo que sofre 

discriminações e preconceitos. Nesse sentido, antes de qualquer outra coisa, o que essas 

pessoas querem, é fazer parte dos espaços de cidadania, por meio da inclusão no mercado de 

trabalho, da frequência em salas de aula, enquanto aprendizes ou mestres, do atendimento 

adequado às demandas de saúde, da participação em uma religião sem serem discriminadas, e 

da liberdade de ir e vir. Enfim, o que reivindicam é o direito de coexistirem em sociedade, 

enquanto cidadãs e cidadãos que são. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS        

Temos o direito a ser iguais quando a nossa 

diferença nos inferioriza; e temos o direito a 

ser diferentes quando nossa igualdade nos 
descaracteriza. Daí a necessidade de uma 

igualdade que reconheça as diferenças e de 

uma diferença que não produza, alimente ou 
reproduza as desigualdades.  

Boaventura de Sousa Santos 

Neste momento de finalização desta escrita, frente ao objetivo da pesquisa, qual seja 

problematizar sobre identidade de gênero em experiências de transexualidade, a principal 

pontuação a ser feita, é que a construção das identidades de gênero diz respeito a um processo 

substancialmente permeado por contradições e ambiguidades. Essa condição contraditória e 

ambivalente foi levada em conta em toda a trajetória deste trabalho, quando tentei argumentar 

que as transexualidades, ao invés de fenômenos exóticos, são experiências possíveis de 

constituição subjetiva em relação ao gênero.  

Assim, conforme discuti no capítulo A “identidade” das identidades, a 

contemporaneidade, com a prevalência do modo de vida citadino, pode ser considerada como 

um momento oportuno à emergência das transexualidades, principalmente pelo fato de que as 

cidades são, por excelência, espaços de convivência entre os mais diversos cidadãos e 

cidadãs, se constituindo num contexto em que impera um processo de individualização que 

favorece as concepções, as escolhas e os projetos particulares, ou seja, as diferentes 

identidades. Por outro lado, no contexto urbano são produzidas inúmeras condições de 

desigualdade e exclusão social de alguns grupos identitários, dentre os quais aqueles que 

escapam das convenções sociais quanto ao gênero e à sexualidade, como é o caso das 

transexualidades.  

Portanto, é no interior de um contexto eminentemente paradoxal que as experiências 

de transexualidade são vividas. No que se refere aos discursos e instâncias de saber-poder, as 

transexualidades são compreendidas desde a perspectiva de naturalidade dos gêneros, até a 

perspectiva que localiza o gênero dentre as construções históricas e culturais da humanidade. 

Destarte, sobre as transexualidades incorrem diferentes vertentes de saber-poder, tanto as que 

consideram essas experiências como patologia, conforme o faz o saber médico, como aquelas 

que concebem tais experiências enquanto formas possíveis de identificação dos sujeitos aos 

gêneros, a exemplo da teoria da performatividade de Judith Butler. 
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Essas distintas concepções nortearam as discussões deste trabalho, sobretudo no que 

diz respeito aos temas abordados no capítulo É preciso falar sobre gênero, assim como no 

capítulo subsequente, As transexualidades nas malhas do saber-poder. Uma vez que 

contemplam questões relacionadas ao conceito de gênero, tais como as reflexões teóricas em 

torno desse conceito, bem como a problemática da patologização e estigmatização das 

experiências trans, além das maneiras como o gênero pode perpassar as interações de senso 

comum, os referidos capítulos acenaram para um quadro de possibilidades e limitações no que 

tange à questão da identidade de gênero de pessoas transexuais. Por limitações, leia-se o 

conjunto de convenções sociais que relega as transexualidades a uma condição de 

ininteligibilidade cultural, por serem experiências que rompem com a ideia de coerência entre 

sexo e gênero que vigora no contexto ocidental contemporâneo. Por outro lado, essa faculdade 

subversiva é o que viabiliza as transexualidades se constituírem enquanto identificações dos 

sujeitos aos gêneros.  

Em resumo, as transexualidades são experiências que evidenciam tanto o fato de que 

as identidades de gênero não são determinadas por fatores biológicos, quanto a real 

possibilidade dos gêneros ocorrerem em oposição a uma gama de imperativos sociais. Foi 

nessa direção que se seguiram as minhas argumentações neste trabalho. Por um lado, tentei 

demarcar que sobre as questões de gênero e sexualidade incidem inúmeras normas e 

regulamentações sociais que, em contrapartida, são também alvos de contestações, o que 

revela se tratar de um campo essencialmente político. Por outro lado, na defesa do argumento 

de que as transexualidades são possibilidades de constituição subjetiva em relação ao gênero, 

procurei ressaltar a natureza contingente das identificações, com destaque para a força de 

oposição, instabilidade e variabilidade do gênero no interior do processo performativo que nos 

produz como mulheres ou homens. Ressaltei ainda que o processo performativo engloba 

conteúdos inconscientes, e que por isso, embora se trate de algo constituído, o senso de 

pertencimento aos gêneros, em todas as suas variações, não pode ser incluído no grupo das 

escolhas racionais e intencionais do sujeito.  

Em relação aos meios materiais e sociais destinados à construção da identidade de 

gênero nas experiências de transexualidade, o que sobressai, conforme destaquei no capítulo 

As contradições dos recursos de construção identitária, é novamente uma situação paradoxal 

que envolve possibilidades e limitações. No Brasil, o Processo Transexualizador é um recurso 

ofertado pela rede pública de saúde e requisitado por um grande número de pessoas 

transexuais. Porém, a efetivação desse recurso ainda é regulada pela concepção de “transexual 

verdadeiro” que situa as transexualidades no rol das patologias, sob a designação de Disforia 
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de gênero. Além disso, o Processo Transexualizador ainda não conta com a garantia de uma 

lei específica, mas funciona através de autorizações do CFM e de regulamentações do 

Ministério da Saúde.  

As cirurgias de redesignação sexual foram autorizadas no Brasil em 1997, e em 2008 o 

Processo Transexualizador passou a ser custeado pelo SUS. Esses acontecimentos abriram as 

possibilidades de redesignação sexual para muitas pessoas transexuais. Entretanto, uma das 

principais limitações enfrentadas no atendimento de pessoas transexuais nos dias atuais, diz 

respeito à precariedade de recursos materiais e humanos dos próprios programas que realizam 

o Processo Transexualizador. Outra demanda que ainda enfrenta sérias limitações é a 

retificação dos documentos, que devido à falta de respaldo legislativo, não é tratada em 

termos de um direito resguardado a qualquer pessoa transexual, mas é uma situação que 

depende da avaliação do juiz que julgar o processo.  

Outra pontuação a ser feita, é que comumente a identidade de gênero é referida em 

termos essencialistas, conforme o foi pelas/os colaboradoras/res desta pesquisa. O próprio 

processo de construção identitária, inclusive no que tange às transformações corporais, não é 

visto como tal, mas como um meio de acessar uma identidade interna a ser exteriorizada 

através dos procedimentos aplicados ao corpo. Dessa maneira, a hormonização aparece como 

um procedimento de transformação corporal muito utilizado por pessoas transexuais, 

principalmente por se tratar de um procedimento que traz resultados rápidos. Conforme pude 

observar nesta pesquisa, o crédito da hormonização está justamente na sua eficácia em relação 

às transformações corporais, que para muitas pessoas transexuais significam a libertação de 

uma identidade. No entanto, não raramente os hormônios são utilizados de forma inadequada, 

ou seja, sem acompanhamento profissional e em doses excessivas.  

Por fim, a maneira como as transexualidades são vivenciadas, visibilizadas e tratadas 

nos dias hodiernos, deve ser pensada em relação a um conjunto de mudanças sociais, tanto de 

costumes, quanto de concepções e também de desenvolvimento de tecnologias médicas. Se a 

contemporaneidade é um momento de projeção das transexualidades, muitas são, portanto, as 

possibilidades de pesquisas sobre elas, o que contribui com a ampliação e o aprofundamento 

dos conhecimentos sobre o tema, conforme pretendeu o presente trabalho. Dentro de uma 

perspectiva sociológica, sempre há muito a ser dito e compreendido em relação às 

transexualidades, uma vez que as transformações sociais ocorrem incessantemente, as 

questões de gênero continuam em pauta, os contextos são sempre diversos, as reivindicações 

políticas se renovam, surgem novas identidades, novos conflitos e outros modos de 

subjetivação. Daí, a eterna demanda por novas produções de conhecimentos.  
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada “A 

realidade depois do sonho: um estudo sobre aspectos da vida cotidiana de pessoas transexuais 

transgenitalizadas”. O meu nome é Bento Manoel de Jesús, eu sou estudante de doutorado e o 

pesquisador responsável dessa pesquisa. Após receber os esclarecimentos e as informações a 

seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está 

impresso em duas vias. Uma delas é sua e a outra pertence ao pesquisador responsável. 

Esclareço que em caso de recusa na participação, você não sofrerá qualquer tipo de 

penalidade. Mas se aceitar participar, qualquer dúvida que tenha em relação à pesquisa poderá 

ser esclarecida pelo pesquisador responsável, via e-mail (bento_70@hotmail.com) e, 

inclusive, sob a forma de ligação a cobrar, para o número (62) 99988-6534. Em caso de 

dúvidas sobre os seus direitos como participante nessa pesquisa, você poderá buscar 

esclarecimentos no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, através 

do seguinte telefone: (62) 3521-1215. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA  

Esta pesquisa é uma tese de doutorado com o seguinte título: “A realidade depois do sonho: 

um estudo sobre aspectos da vida cotidiana de pessoas transexuais transgenitalizadas”. O 

objetivo da pesquisa é responder como pessoas transexuais conduzem suas vidas em termos 

de suas relações e interações, como o trabalho, a vida social, os relacionamentos interpessoais, 

o uso de hormônios, o processo transexualizador. A realização dessa pesquisa se justifica 

principalmente pela oportunidade de contribuição com as ciências sociais nos estudos sobre a 

transexualidade, uma vez que até o momento esse tema foi pouco estudado por essa área.  

Os dados da pesquisa serão coletados através de entrevistas individuais com pessoas 

que se definem transexuais e que sejam maiores de idade. As entrevistas serão gravadas, 

devendo ocorrer de acordo com agendamento e em locais públicos pré-estabelecidos entre os 

sujeitos de pesquisa e o pesquisador, sendo posteriormente transcritas. Os dados colhidos 

ficarão sob a responsabilidade do pesquisador e serão utilizados tanto na produção da tese, 

quanto na escrita de artigos a serem submetidos à publicação em revistas especializadas, 

assim como em apresentações em seminários, simpósios, congressos etc.  

A participação nesse estudo não acarreta riscos à integridade física do sujeito de 

pesquisa. Porém, no caso de algum dano de ordem psicológica, como desconforto ou 

constrangimento diante de algum assunto ou questão levantada, o sujeito de pesquisa tem toda 

a liberdade de se recusar a falar sobre tais assuntos ou questões. Além disso, o sujeito de 

pesquisa tem garantido em lei o direito de requerer indenização por danos (imediatos ou 

futuros) decorrentes de sua participação na pesquisa. 

Quanto a benefícios, essa pesquisa aponta para uma possível contribuição social, pois 

trará informações que poderão ser úteis na elaboração de políticas públicas voltadas às 

pessoas transexuais, um grupo com demandas específicas na busca de acesso à cidadania. 

Outro ponto a ser destacado, é que o sujeito de pesquisa não terá nenhum tipo de 

pagamento ou de gratificação financeira pela sua participação nesse estudo. No caso de haver 

despesas com transporte ou alimentação do sujeito de pesquisa em virtude de sua colaboração, 

as mesmas serão de responsabilidade do pesquisador.  

Quanto ao sigilo, caberá ao sujeito de pesquisa permitir ou não a sua identificação nos 

resultados da pesquisa. A permissão ou não deverá ser feita através de rubrica nos devidos 

espaços das opções que se encontram antes do local reservado às assinaturas ao final deste 

documento. Assim, se o sujeito de pesquisa rubricar a opção de não permissão, os dados 
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confidenciais serão mantidos em sigilo, com o uso de nomes fictícios e a escrita do texto feita 

de maneira a não identificar as pessoas, de forma que a privacidade do sujeito de pesquisa seja 

resguardada. Por outro lado, se o sujeito de pesquisa tiver interesse e, inclusive, desejar que 

sua identificação seja divulgada, deverá então rubricar a opção de permissão. Caso o sujeito 

de pesquisa não rubrique nenhuma das opções, os dados serão mantidos em sigilo. 

Por fim, é importante esclarecer que todo e qualquer sujeito é livre para se recusar a 

participar ou para retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem sofrer com 

isso qualquer tipo de penalização. 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

Eu, _____________________________________________________, inscrito(a) sob o 

RG/CPF ________________________, abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa 

intitulada “A realidade depois do sonho: um estudo sobre aspectos da vida cotidiana de 

pessoas transexuais transgenitalizadas”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que 

minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador responsável Bento Manoel de Jesús sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.  

 

 

 

    Goiânia, ______ de _______________________ de ____________. 

 

 

(_____________) Permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa. 

(_____________) Não permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do pesquisador responsável 

 

 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 
 

 

__________________________________________________________ 
 

 

___________________________________________________________ 
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