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RESUMO 

 

 

O presente trabalho, desenvolvido na área de Psicologia Social, possui como 
objetivo principal produzir reflexões e discussões ao trazer à tela algumas 
consequências e desdobramentos específicos da naturalização das noções de sexo 
e gênero no entendimento social e científico da transexualidade. Entendendo que a 
atual concepção hegemônica do fenômeno transexual se dá dentro de um sistema 
sexo-gênero, de início são apresentados alguns acontecimentos históricos e sociais, 
dentre eles uma breve localização da construção desses três termos principais, 
tratados ao longo deste trabalho: sexo, gênero e transexualidade. No segundo 
momento, são colocadas em questão as categorias diagnósticas psiquiátricas criadas, 
ao longo das últimas três versões do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM), para patologizar a transexualidade. No tópico seguinte, são discutidos 
alguns impactos dessa patologização e seus desdobramentos, além de uma 
apresentação de novas noções de sexo, gênero e corpo, a luz da teoria de Judith 
Butler. No quinto tópico é feita uma breve apresentação da transexualidade no cenário 
brasileiro, a partir da exposição de alguns acontecimentos ao longo das últimas 
décadas, e do retrato de alguns dados estatísticos recentes. Por fim, em um último 
momento, são feitas algumas considerações finais, momento em que novas questões 
surgem como problemas que ainda precisam ser discutidos. Para tal, faz-se uso de 
uma metodologia de análise bibliográfica de materiais científicos e de levantamento 
de dados da mídia e outros meios de comunicação. Esta pesquisa mostra-se relevante 
visto que os transexuais ainda compõem um grupo de grande vulnerabilidade social 
resultante do estigma e da patologização, por não estarem conforme as normas 
forçosamente naturalizadas. 

Palavras-chave: Transexualidade. Gênero. Patologização. DSM. Corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present research, developed in the area of Social Psychology, has its main 
objective to produce reflections and discussions by bringing up for discussion some 
specific consequences of the naturalization of the notions of sex and gender in the 
social and scientific understanding of transsexuality. Understanding that the current 
hegemonic conception of the transsexual phenomenon occurs within a sex-gender 
system, at the outset of some historical and social events are presented, among them 
a brief location of the construction of these three main terms, treated throughout this 
research: sex, gender and transsexuality. In the second moment, the psychiatric 
diagnostic categories created during the last three versions of the Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is questioned in order to pathologize 
transsexuality. The next topic, is discussed the impacts of this pathologization and its 
unfolding, as well as a presentation of new notions of sex, gender and body, in light of 
Judith Butler's theory. The fifth topic will be a brief presentation of transsexuality in the 
Brazilian scenario, from the exposition of some events over the last decades, and the 
portrait of some recent statistical data. Finally, at the last moment, some final 
considerations are made, at a point in which  new questions have  been arisen as 
problems that still need to be discussed. Therefore, a methodology of bibliographical 
analysis of scientific materials and data collection of media and other meanings of 
communication is made use of. This research is relevant since transsexuals still make 
up a group of great social vulnerability resulting from stigma and pathologization, 
because they are not conform to norms forcibly naturalized. 

Keywords: Transexuality. Gender. Pathologization. DSM. Body. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As discussões sobre a diversidade humana têm se mostrado algo cada vez 

mais atual em diferentes campos que abordam questões de gênero de maneira ampla. 

É certo que informações ainda não têm chegado de maneira satisfatória à toda 

população e ainda há muito preconceito. Contudo, temos hoje movimentos fortes que 

lutam pela igualdade, pela visibilidade e por direitos da população LGBT, bem como 

o progresso na área científica que estuda essas diferentes vivências representadas 

por essas siglas, onde o “L” se refere as lésbicas, o “G” aos gays, o “B” aos bissexuais” 

e o “T” as travestis e transexuais. O presente trabalho se ocupará da transexualidade, 

o que será feito a partir de uma análise sócio histórica das noções de sexo e gênero, 

bem como da patologização dessa vivência e seus consequentes impactos, além da 

sua contextualização no cenário brasileiro. 

Em parte do meio científico e social, o sexo é entendido como um resultado 

da natureza, isto é, com base nos “indicadores biológicos [...], como cromossomos 

sexuais, gônadas, hormônios sexuais e genitália interna e externa não ambígua” 

(DSM-V, 2014, p. 451). Através destes indicadores, as pessoas são divididas entre 

homens e mulheres, logo ao nascimento, ou às vezes, até mesmo antes, ainda 

durante a gestação. A partir da definição do sexo do sujeito, são esperados certos 

comportamentos: mulheres seriam naturalmente femininas e homens masculinos, ou 

seja, é pressuposta uma linearidade entre o sexo e o gênero, de modo que este último, 

mesmo que possa ser entendido enquanto uma construção que se dá na cultura, 

precisaria corresponder aos órgãos sexuais de cada um. Contudo, algumas vivências 

que desafiavam essa naturalidade entre sexo e gênero começaram a ganhar 

notoriedade: os transexuais, a partir de sua própria experiência, explicitam que essa 

relação de obviedade mantida entre esses dois constructos é falsa. A transexualidade, 

segundo Castel (2001, p. 77), é definida por um “sentimento intenso de não-pertença 

ao sexo anatômico, sem por isso manifestar distúrbios delirantes [...], e sem bases 

orgânicas (como o hermafroditismo ou qualquer outra anomalia endócrina)”. Visto que 

sua experiência de gênero não corresponde ao sexo, pode, inclusive, se apresentar 

de maneira não binária, ou seja, extrapolar as próprias noções de homem e mulher. 
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Esse sentimento experienciado por transexuais de não estarem de acordo 

com o gênero que é esperado deles, com base em seu sexo, pode produzir, por vezes, 

sofrimento. Isso decorre tanto por uma não aceitação social e pelo preconceito do qual 

são vítimas, quanto pelo fato de que, em alguns casos, desejam transformar seus 

corpos, o que, embora possa ser feito através da hormonioterapia e de diversas e 

variadas intervenções cirúrgicas, muitas vezes é dificultado por diferentes questões. 

Por desafiarem a norma social são considerados doentes pela Associação Americana 

de Psiquiatria e pela Organização Mundial da Saúde, compondo seus instrumentos 

diagnósticos, DSM e CID, desde 1980. Tratam-se de áreas do saber de grande 

confiabilidade social e, por isso, são usadas como referência para produção de novos 

conhecimentos, além de orientar diversas práticas em diferentes instituições. Desse 

modo, é possível afirmar que a transexualidade é patologizada em várias instâncias. 

No final do século XIX a psiquiatria começa a se ocupar dos prazeres 

perversos e, já nesse período, a transexualidade compunha sua literatura. Foi, 

contudo, somente em 1910 que se inaugurou o termo transexual, sob a expressão 

“transexual psíquico”. De acordo com Saadeh (2004), o médico e sexólogo Magnus 

Hirschfeld foi o responsável por essa criação. Desde então, muito se evoluiu na 

ciência, em algumas décadas, com a descoberta dos hormônios e o aprimoramento 

de intervenções cirúrgicas sob os órgãos sexuais, o que permitiu uma ressignificação 

do termo transexual. O que antes dizia respeito apenas às pessoas que gostavam de 

usar roupas do “sexo oposto”, ganha nova definição a partir de intervenções e 

indicações de tratamento estabelecidas pelo doutor Harry Benjamin na década de 60. 

Isso porque, nesse momento, é o próprio corpo que se torna objeto de transformação. 

Mas foi Norman Fisk, em 1973, que criou uma definição da transexualidade que serviu 

como base para a fundamentação da nosografia psiquiátrica, através, 

primordialmente, de um autodiagnóstico (ARÁN, 2006). 

No Brasil, as discussões sobre a legalidade da realização de intervenções 

cirúrgicas em transexuais se iniciou no final do século XX. Desde 1997 médicos 

brasileiros são autorizados a ofertar esses procedimentos aos seus pacientes, 

respaldados inicialmente pela Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 

1.482/97 – esta que se atualizou ao longo das últimas décadas sendo substituída por 

novas versões. Em 2008, o Ministério da Saúde instituiu o Processo Transexualizador 

no Sistema Único de Saúde (SUS), oficializando a transexualidade como uma questão 

de saúde pública e ofertando diferentes tipos de serviço na sua atenção. 
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É certo que os transexuais, ao longo da história, adquiriram direitos 

importantes, apesar de ter sido a custo da patologização dessas vivências. Essas 

pessoas compõem dados estatísticos assustadores em sociedades marcadas pelo 

desconhecimento e preconceito, ainda que diversas ocorrências não sejam 

notificadas. Falta informação sobre o que é a transexualidade, e quando ela chega é 

para dizer que são pessoas disfóricas e doentes. A violência contra transexuais é 

estrutural e sistemática, e está presente em diferentes instâncias sociais; começa 

dentro da própria casa, em ambientes onde a família não entende e não aceita a 

transexualidade e continua nas escolas, lugar em que os alunos e até mesmo 

professores cometem bullying e outras violências contra esses sujeitos, em espaços 

que não são feitas discussões sobre a diversidade. O índice de evasão escolar entre 

transexuais é altíssimo, chegando ao número de 82% no Brasil segundo uma 

pesquisa feita pelo defensor público e presidente da OAB, João Paulo Carvalho Dias, 

sobre transexuais e travestis (CORREIO BRAZILIENSE S/D)1. Com a falta de 

respaldo familiar e escolar, o ingresso no ensino superior é dificultado e no mercado 

de trabalho ainda mais. Mesmo quando há uma boa formação profissional, muitas 

vezes os transexuais não são contratados por preconceito dos contratantes, o que 

produz como consequência um número expressivo de prostituição entre essa 

população: segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, ANTRA, 90% 

dos transexuais e das travestis se prostituem no Brasil (ESTADÃO, 2017)2. 

Essa população pode ser considerada vulnerável frente a esse cenário. 

Quando não está sendo patologizada, está sofrendo violência, e até mesmo sendo 

morta. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, de acordo com um 

levantamento feito pela organização Transgender Europe (TGEU, 2016)3. No período 

compreendido entre 1 de janeiro de 2008 à 31 de dezembro de 2015, foram 

registrados 802 assassinatos de transexuais e travestis, mais do que o triplo do que o 

México, que ficou em segundo lugar, com 229 casos. Essa é a realidade de muitos 

                                                           
1 CUNHA E HANNA.  Expulsos da Escola. Disponível em: 
<http://especiais.correiobraziliense.com.br/violencia-e-discriminacao-roubam-de-transexuais-o-direito-
ao-estudo>. Acesso em: 20 nov. 2017.   
2 AMCHAM BRASIL. Transgênero, Transexual, Travesti: Os Desafios Para a Inclusão do Grupo no 
Mercado de Trabalho. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/blogs/ecoando/transgenero-
transexual-travesti-os-desafios-para-a-inclusao-do-grupo-no-mercado-de-trabalho/>. Acesso em: 20 
nov. 2017. 
3 TGEU. 30 de Março de 2016: Nota de Imprensa, Dia Internacional da Visibilidade Trans. Disponível 
em: <http://tgeu.org/transgender-day-of-visibility-2016-trans-murder-monitoring-update/>. Acesso em: 
20 nov. 2017.   
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outros lugares: essa pesquisa foi feita em 65 países e no total foram relatadas 2.016 

mortes. Somente de janeiro de 2017 ao final de novembro foram 161 assassinatos no 

Brasil, segundo a ANTRA (2017)4. É importante ainda ressaltar que há uma 

subnotificação desses casos, ou seja, muitos não são nem registrados, podendo ser, 

portanto, ainda maior o número de mortes. 

A transexualidade se dá e é interpretada em uma determinada cultura, em um 

dado momento histórico, a partir de ideias de sexo e gênero que são naturalizadas e 

postuladas como fatos universais e a-históricos. É porque se compreende o sexo 

como natureza e gênero como construção social que se define a transexualidade 

enquanto uma identidade de gênero incoerente com os dados biológicos do sujeito. É 

somente a partir de uma concepção de normalidade que se pode estabelecer a 

anormalidade, e é fundamental entender que isso é também uma construção. O 

problema que será abordado no presente trabalho é o de como a naturalização das 

noções de sexo e gênero no entendimento social e científico da transexualidade 

produz consequências e desdobramentos específicos, trazendo à tela alguns deles a 

partir de reflexões e discussões, o que será feito ao longo dos próximos tópicos. 

O tópico dois versará sobre a mudança sócio histórica das noções de sexo 

que ocorreu ao longo dos últimos quatro séculos. Será apresentado, brevemente, a 

maneira como as pessoas se relacionavam com esse constructo durante a 

Antiguidade à Renascença, que é diferente da que ocorre atualmente. Ao longo do 

século XVII aconteceram transformações importantes que culminaram na criação de 

uma nova definição de sexo. A partir dela surgem outras ideias, como a de natureza 

e de papéis sociais. As relações foram se modificando e os saberes científicos se 

construindo, consolidando, além da noção de sexo, a de gênero, estabelecidas como 

dicotômicas. Essa produção permitiu a interpretação da vivência transexual e, estando 

inserida dentro de uma matriz normativa, isso foi e ainda é feito através de sua 

patologização. 

No terceiro tópico, dando continuidade à discussão acerca da patologização 

da transexualidade, serão discutidas as categorias psiquiátricas criadas para 

possibilitar o diagnóstico dessas vivências. A começar pela sua apresentação, que 

teve início na ocasião da publicação da terceira versão do Manual Diagnóstico e 

                                                           
4 ANTRA. Disponível em: <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yMKNg31SYjDAS0N-
ZwH1jJ0apFQ&hl=en_US&ll=-17.152191563664402%2C-45.78765324999995&z=4>. Acesso em: 20 
nov. 2017.  
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Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-III, e se manteve nas duas seguintes e está 

presente até os dias atuais, no DSM-V. A partir dessa exposição, se fará uma análise 

desse instrumento da psiquiatria, que é utilizado também por diversos outros saberes 

e instituições, demostrando ser ele composto de ideias normativas disfarçadas de 

fatos científicos e verdades a-históricas. Além disso, será estabelecida uma relação 

entre os diagnósticos de homossexualidade e transexualidade, visto que é importante 

ressaltar que no ano em que a primeira deixou de compor os manuais, a segunda 

surgiu como uma categoria psiquiátrica. Será feita uma análise da relação que a 

psiquiatria faz dessas duas vivências, mesmo que de maneira indireta e velada, 

produzindo até os dias atuais uma visão patológica da homossexualidade. 

No quarto tópico se discutirá os impactos da patologização da transexualidade 

e a produção de posições opostas frente a essa realidade: de um lado há aqueles que 

sustentam a necessidade da manutenção dessa categoria diagnóstica; de outro, os 

que se posicionam radicalmente contrários a ela. Nesse ponto a intenção será 

demonstrar que o diagnóstico, em alguns momentos, pode atuar de maneira ambígua. 

Essas questões recaem sob concepções de liberdade e autonomia, levando a uma 

reflexão do que significam e de que maneira se pode alcançá-las. Somado a isso, é 

colocado em questão qual é o papel do Estado frente aos transexuais, entendendo se 

é ou não seu dever arcar com os custos de intervenções corporais e a oferta de 

serviços especializados. Por fim, são apresentadas alternativas à compreensão de 

noções de sexo, gênero e corpo. 

No quinto tópico a transexualidade será contextualizada no cenário brasileiro, 

a começar por uma breve apresentação de alguns dos acontecimentos históricos e 

sociais referentes a essas vivências. Será exposto um pouco da luta que ocorreu pela 

possibilidade de médicos realizarem procedimentos cirúrgicos em transexuais, bem 

como ela passa a ser entendida pelo Conselho Federal de Medicina e, posteriormente, 

pelo Ministério da Saúde. Ademais será apresentada parte da realidade de um país 

que registra o maior número de assassinatos a transexuais do mundo, através de 

dados estatísticos, leis, decisões judiciais e diferentes pesquisas realizadas no Brasil 

e fora dele. Ao final apresentar-se-á algumas considerações à guisa de conclusão, em 

que retoma-se algumas questões acerca do problema discutido. 
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2 SEXO, GÊNERO E TRANSEXUALIDADE: UM BREVE HISTÓRICO  

 

 

Em busca de compreender melhor o que é o fenômeno transexual e como ele 

se deu, é imprescindível discutir e fazer uma análise de como questões anteriores se 

estabeleceram, como as próprias noções de sexo, gênero e papéis sociais que 

variaram ao longo da história e foram se constituindo até a configuração atual, a qual 

tendemos a conceber como natural e universal. Uma vez que se entende a 

transexualidade como uma incongruência entre sexo e gênero e, por isso, uma 

patologia que precisa ser corrigida através da alteração e normatização dos corpos 

segundo um modelo binário criado na era moderna, precisamos colocar em questão 

a construção social e histórica da diferença entre os sexos e o movimento de 

patologização dos “prazeres perversos”. 

Do período compreendido entre a Antiguidade à Renascença vigorava o 

modelo do “sexo único”, ou seja, concebiam a existência de apenas um sexo: o 

masculino. Portanto, não havia o feminino. Os corpos seriam constituídos pelos 

mesmos órgãos, inclusive os reprodutores, com a única diferença de suas 

disposições: o que hoje entendemos por órgãos sexuais femininos, na época eram 

compreendidos como uma imperfeição dos órgãos masculinos, visto que eram 

internos e invertidos. A ciência daquela época estabeleceu a equivalência entre eles. 

Segundo a descrição de Costa (1995, p. 6), ao falar das mulheres, “tudo nela era para 

dentro: seus ovários eram testículos internos; a vagina, um pênis interior; o útero era 

o escroto; a vulva, o prepúcio”. Sendo assim, a noção de sexo era constituída com 

base em um único referente: os órgãos reprodutores masculinos. 

Isso não quer dizer que naquela época as pessoas não levavam em conta as 

diferenças entre o que hoje entendemos por homens e mulheres, contudo, os critérios 

que usavam para diferenciá-los não se davam com base na natureza, e nem na 

biologia. Como nos mostra Amaral (2007, p. 16-17), na época em que as ideias de 

Galeno eram tomadas como verdades científicas, a diferença entre os sexos se 

baseava não nos órgãos reprodutores que eram iguais, mas sim no seu calor vital. A 

mulher era “o representante inferior desse sexo porque não tinha calor vital suficiente 

para atingir a perfeição do macho” (COSTA, 1995, p. 6). Ainda aceitavam a 

possibilidade de homens invertidos – mulheres – evoluírem e se tornarem homens 
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perfeitos, de uma maneira natural, pois existiriam “‘graus de perfeição metafísica’, 

além de uma ‘continuidade entre ser homem e ser mulher’” (LAQUEUR, 2001, p. 50). 

Algumas mudanças importantes começaram a ocorrer nesse âmbito a partir 

do século XVII. A ideia da existência de apenas um sexo, do homem enquanto o único 

representante e exemplar perfeito das características dos seres humanos, foi 

abandonada. Cria-se um segundo sexo, o feminino. As mulheres ganharam, dessa 

forma, uma identidade sexual que lhes é própria. Nesse período tínhamos um cenário 

em que prevaleciam “os ideais igualitários da revolução democrático-burguesa” 

(COSTA, 1995, p. 6). Esses ideais eram bem representados pela teoria jurídica do 

jusnaturalismo que afirmava que “o direito natural é universal, imutável e inviolável, é 

a lei imposta pela natureza a todos aqueles que se encontram em um estado de 

natureza” (JUSBRASIL, 2015)5. Ou seja, todos os seres humanos seriam 

naturalmente iguais, o que lhes conferiria os mesmos direitos jurídicos e políticos. 

Tratava-se da busca de uma justificativa racional que pudesse dar um lugar legítimo 

a ordem social que servia aos interesses da burguesia. 

No entanto, apesar desses ideais terem servido para a ascensão da burguesia 

em um dado momento, começou a trazer problemas aos homens brancos e 

metropolitanos que não tinham interesse em dividir espaços políticos e sociais com as 

mulheres, os negros e os povos colonizados. Nunes (2000, p. 37) aponta que: 

 
O problema então, era como justificar a dominação da mulher pelo homem, 
sua exclusão da esfera pública e as diferenças sociais, se todos deveriam ter 
os mesmos direitos. O século XVIII trouxe então novas “luzes” sobre o 
problema; o dilema foi resolvido pela ancoragem da diferença social e cultural 
dos sexos em uma biologia da incomensurabilidade, a partir da qual homens 
e mulheres são tratados como radicalmente diferentes. A consequência 
lógica desse percurso foi que, a partir da ideia de uma diferença biológica 
“natural”, passou-se a justificar e propor inserções sociais diferentes para os 
dois sexos. 
 

Dessa forma, se por um lado era interessante para a burguesia os ideais de 

igualdade entre os seres humanos, como uma crítica ao modelo social anterior do 

Feudalismo, por outro, não era de fato conveniente que todos fossem iguais: seria 

preciso que o poder mudasse de mãos e de roupa, passando a fazer parte apenas 

desses homens brancos metropolitanos que poderiam desfrutar exclusivamente dos 

privilégios. 

                                                           
5 VANIN, C. Jusnaturalismo e Juspositivismo. Disponível em:   
<https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/189321440/jusnaturalismo-e-juspositivismo>. Acesso em: 
20 nov. 2017. 
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Os intelectuais da época, entre eles políticos, filósofos, moralistas e cientistas 

iniciaram, então, suas buscas na natureza e nas ciências por quaisquer justificativas 

que comprovassem a “inferioridade natural” dos grupos escolhidos, impedindo-os de 

participarem de decisões e cotidiano da política, da economia e de alguns lugares 

restritos. Com relação às mulheres, a fundamentação se deu a partir de questões 

relativas ao sexo e a biologia dos corpos. Afirmavam que a sexualidade feminina era 

algo 

 
[...] original e radicalmente diferente da do homem, e disso decorriam 
características diferenciais quanto à sua habilidade para exercer papéis na 
vida pública. O sexo começa, então, a ser algo distinto dos órgãos 
reprodutores do homem para ser algo que estava aquém ou além da 
anatomia. A diferença exprimia-se na esfera do prazer sexual, na constituição 
nervosa e na constituição óssea. (COSTA, 1995, p. 7). 
 

Sendo assim, instauraram o lugar da mulher: dentro das casas, cuidando do 

lar criando e educando seus filhos, e não na política ou nas ruas. Podemos perceber 

também que a noção de sexo começa a extrapolar a referência aos órgãos 

reprodutivos, ou seja, não tem mais a ver apenas com a anatomia, mas é capaz de 

determinar habilidades. Começam a surgir então, como nos aponta Amaral (2007), as 

diferenças entre os gêneros baseada nos dois sexos, pois estes determinariam as 

funções que cada ser deveria desempenhar de acordo com sua “natureza”. A biologia 

que iria predizer os comportamentos e os papéis – de gênero – aos quais os sujeitos 

teriam a “vocação”, uma vez que seria entendido como algo natural. 

Um grande exemplo do desenvolvimento de estudos científicos que surgiu 

para criar e reiterar os papéis de gênero diz respeito às questões dos ossos, que se 

tornou área de interesse apenas nessa época: Costa (1995) traz para a discussão o 

paleontólogo e biólogo Stephen Jay Gould que mostra como antes de uma hegemonia 

burguesa não se discutiam sobre essa parte tão específica do corpo, mas agora esta 

se transformara em uma área de grande valor. Prova disso é que foi somente no final 

do século XVIII, em 1798, que se desenhou o primeiro esqueleto feminino. 

Encontraram nos ossos as razões “das desigualdades individuais e da inferioridade 

político-moral de certas pessoas” (COSTA, 1995, p. 7). 

Dentro do interesse pelos ossos existia uma especialidade: a craniologia, 

ciência responsável pelo estudo das particularidades do crânio. Encontrou-se aqui 

também novas “provas” da suposta inferioridade de alguns povos: os colonizados e 

todos os componentes de “classes inferiores”, inclusive as mulheres, eram 
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“’osseamente’ inferiores aos homens brancos metropolitanos” (COSTA, 1995, p. 7). O 

crânio menor das mulheres, associada à sua pelve mais larga, seriam provas de que 

possuiriam uma “vocação para a esfera doméstica devido ao seu menor nível 

intelectual e sua característica ‘nervosa’” (AMARAL, 2007, p. 18). 

Fazendo essa análise histórica sobre algumas ideias, como de sexo, gênero 

e identidade podemos perceber que o “modelo de dois sexos” é, como nos mostra 

Amaral (2007, p. 18), consequência de uma construção tanto política, quanto social 

que ocorreu ao longo da Modernidade. Foucault foi um dos grandes nomes a estudar 

essas questões referentes ao sexo, mostrando 

 
[...] como nos séculos XVII e XVIII surgiu um dispositivo de saber e poder que 
deu origem a uma produção discursiva sobre o sexo, estabelecendo normas 
e padrões de identidade. O autor argumenta que sexo não é um fenômeno 
natural, não é um atributo do corpo, mas sim um produto histórico, resultado 
de regulações sociais que tem como consequências o estabelecimento de 
parâmetros de normalidade e a instituição de categorias para definir as 
identidades sexuais. (AMARAL, 2007, p. 18-19). 
 

Esses acontecimentos todos acabaram resultando em uma ideia que ainda 

persiste: a de que existiria um “verdadeiro sexo”, ou seja, todos os seres humanos 

possuiriam um sexo verdadeiro, com o qual o sujeito já nasce, sendo ele determinado 

pela natureza. Este está inserido dentro de uma lógica binária, classificando os 

sujeitos em apenas duas categorias: homens e mulheres. O dispositivo de poder 

estabeleceu que quem deveria saber sobre verdadeiro sexo dos sujeitos eram, em 

primeiro lugar, os médicos que começaram a ser exigidos, já nesse período, a definir 

o sexo do sujeito com base no seu órgão reprodutor ao nascimento. Era uma função 

moral, em especial nos casos em que a aparência não era tão óbvia. O sexo, depois 

de definido e “identificado” pelos médicos era reconhecido posteriormente pela justiça. 

Sendo assim, o “verdadeiro sexo” é, como nos mostra Arán (2006), o resultado da 

naturalização feita de uma norma materializada. 

Desse modo, as teorias a respeito da sexualidade enquanto resultado 

biológico aliadas aos modos com que os Estados Modernos do século XVIII exerciam 

controle administrativo (FOUCAULT, 1999), ao mesmo tempo em que começaram a 

inserir aos poucos uma rejeição à ideia de uma possível mistura de dois sexos em um 

único corpo, também acabaram com qualquer possibilidade dos sujeitos que 

nascessem com alguma ambiguidade, de escolher sua identidade sexual, como no 

caso dos intersexuais. Entendendo que isso poderia acarretar em abusos de 
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“libertinagem”, os médicos eram autorizados a realizar intervenções cirúrgicas em 

crianças ainda muito novas. 

Todos esses conhecimentos e acontecimentos que ocorreram ao longo dos 

séculos XVII e XVIII acabaram influenciando a constituição de um saber médico 

psiquiátrico sobre a sexualidade durante o século XIX. Antes, esses assuntos não 

eram tratados por área específica do saber. Pertenciam, por outro lado, à alçada 

jurídica que se preocupava com a sexualidade dos sujeitos, não no sentido de 

patologizá-la, mas sim com as consequências que alguns comportamentos poderiam 

trazer para a sociedade. Punia-se, então, o “prazer perverso” (AMARAL, 2007, p. 20). 

Foi com o nascimento da sexologia que os psiquiatras começaram a se ocupar da 

sexualidade perversa e a patologizar todos os sujeitos que fugiam do padrão rígido 

estabelecido socialmente. Esses sujeitos eram entendidos então como seres 

depravados que precisavam não de punição, como fazia a área judicial, mas sim de 

tratamento. 

Podemos dizer, contudo, que os diversos comportamentos sexuais 

começaram a fazer parte do saber psiquiátrico e serem estudados sob uma ótica mais 

científica e menos moralista  somente no final do século XIX, apesar dos preconceitos 

persistirem e a medicina tomar o lugar que antes pertencia à Igreja de normatizar os 

corpos e práticas, estabelecendo o que era certo e o que era errado, a partir de uma 

lógica, como nos mostra Amaral (2007, p. 21), binária, heterossexual e reprodutiva. O 

termo “perversão” se tornou científico e se referia a uma corrupção do “instinto sexual”, 

usado para apontar os comportamentos sexuais que a medicina não poderia 

concordar. Entretanto, ele era carregado de um peso moral e pejorativo, usado como 

sinônimo de alienação mental e degeneração. 

A medicina se tornou a maior referência quando se tratava das perversões: 

 
Desenhando uma fronteira entre o normal e o patológico no campo da 
sexualidade e possibilitando a instauração de uma normatividade sexual, a 
sexologia e a psiquiatria do século XIX permitiram a construção de uma 
psicopatologia que determinou o caráter de anormalidade dos casos que não 
se adequavam à norma sexual e acabou influenciando a organização da ideia 
de “identidade de gênero”, isto é, uma concepção de identidade sexual que 
supõe uma coerência entre sexo biológico, gênero e comportamento sexual 
(AMARAL, 2007, p. 23). 

 

Nesse momento começaram a surgir diversos materiais e estudos, como o 

livro “Psychopathia Sexuallis” escrito pelo psiquiatra Von Krafft-Ebing, um marco na 

história da sexologia.  Neste livro, o autor catalogou diversos tipos de perversões, 
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descrevendo suas particularidades, mas as entendendo como “monstruosas” e 

“ridículas”. Ele estabelece uma associação entre perversão e prazer, apontando como 

patológicas as práticas que não tinham como objetivo a procriação. No capítulo 

“Patologia geral: neurológica e psicológica”, Krafft-Ebing, esquematiza os tipos de 

neuroses sexuais, definindo entre elas a sexualidade antipática, que seria a completa 

ausência de desejo do sujeito pelo sexo oposto. Esta patologia se expressaria em 

diferentes graus: “vão desde “sentimentos e instintos homossexuais, passando por 

alterações da ‘personalidade psíquica’, com a correspondente ‘inversão sexual’, até o 

desejo de transformação corporal para o sexo desejado” (SAADEH, 2004, p. 24). 

É nesse cenário ideológico, onde foi estabelecida a necessidade de uma 

coerência entre o sexo biológico - definido agora a partir dos órgãos sexuais ao 

nascimento - e a identidade de gênero, que começam a surgir as primeiras menções 

à transexualidade no âmbito científico. Em 1893, como nos mostra Amaral (2007), Von 

Krafft-Ebing descreve o caso e a experiência de uma mulher transexual6 a partir de 

um relato autobiográfico, apesar dessa nomenclatura ainda não existir naquela época. 

Seu aluno Moll o auxiliou no acompanhamento do caso, que durou dezenas de anos. 

Esses materiais possuíam descrições muito semelhantes às que encontramos 

atualmente de pessoas transexuais, porém com uma diferença interessante 

provocada pela ausência de técnicas como tratamentos hormonais e cirurgias que o 

paciente não poderia imaginar na época (CASTEL, 2001). 

Foi no início do século XX, especificamente em 1910, que o médico e 

sexólogo alemão Magnus Hirschfeld publicou o livro “Die Tranvestiten”, momento em 

que inaugurou o uso do termo “transexual” sob a expressão “transexual psíquico”, 

além da palavra “travesti” para se referir às pessoas que se vestiam com roupas do 

sexo oposto (SAADEH, 2004, p. 25).  Nessa obra a homossexualidade é apresentada 

como algo diferente da transexualidade, em uma tentativa de romper com a 

homogeneidade que existia na época dos “atos contra a natureza”, ao defender que 

existem particularidades importantes que os singularizam. 

As origens da sexologia no final do século XIX e início do XX marcam uma 

ciência que possui tanto um lado científico, guiada por uma taxonomia positivista, 

quanto militante, uma vez que luta e toma como objetivo o fim da condenação da 

                                                           
6 Os termos mulher/homem transexual se referem aos respectivos gêneros com os quais os sujeitos se 
identificam, independentemente das características físicas ou do sexo que lhes foram designados ao 
nascimento. 
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homossexualidade. Alguns de seus representantes foram Krafft-Ebing, Moll, Ellis e 

Hirschfeld, que começaram a argumentar sobre a impossibilidade de se estabelecer 

e manter uma fronteira entre o lícito e o ilícito acerca dos comportamentos humanos. 

Castel (2001, p. 82) afirma se tratar de um “procedimento de relativização, de início 

inocentemente epistemológico, mas finalmente ético, constando de todos os trabalhos 

sobre a perversão; o ‘construtivismo social’ atual apenas o radicalizou”. 

As décadas de 20 e 30 do século XX foram marcadas por acontecimentos 

importantes. Entre eles é possível localizar uma grande descoberta dos 

endocrinologistas: os hormônios. Esse avanço científico teve relevante impacto social, 

rendendo a conquista de quatro prêmios Nobel aos profissionais desta área em vinte 

anos, além de criar diversas e diferentes possibilidades: 

 
Graças aos hormônios a anormalidade das condutas e dos sentimentos 
torna-se uma questão de dosagem sanguínea. Retificar essas dosagens é 
econômico, causalmente eficaz, e deixa fora do campo consciência moral e 
vida privada. A evidência segundo a qual os comportamentos sexuais ou 
sociais (sobretudo a violência) dependem dos hormônios não espera senão 
uma teoria que reduza a identidade pessoal à soma das interações 
comportamentais[...] (CASTEL, 2001, p. 84). 
 

Nos Estados Unidos essa descoberta criou grande expectativa entre os 

profissionais e a população que recebeu diversas informações semieruditas de 

laboratórios farmacêuticos, apoiados pela mídia, fazendo promessas grandiosas, 

como a de interromper a menopausa e dar fim à calvície. Contudo, quando se tratava 

das questões concernentes à identidade dos sujeitos, foram nos países da Europa 

que a descoberta dos hormônios repercutiu grandemente. 

Foi por volta de 1920, na Alemanha e na Dinamarca, que aconteceram, 

segundo Arán (2006), as primeiras cirurgias de transgenitalização entendidas até 

então como um procedimento de “adequação sexual” utilizadas no tratamento de 

intersexuais7.  Estudos científicos, como de Castel (2001), apontam que em 1921 foi 

realizada, pelo cirurgião Felix Abraham, a primeira cirurgia de redesignação sexual 

em uma mulher transexual conhecida no meio científico pelo nome “Rudolf”. Dois anos 

depois outra mulher transexual, Lili Elbe, aos 40 anos, se submeteu também a 

procedimentos cirúrgicos, tendo seu pênis e testículos retirados (SAADEH, 2004). 

Este caso tornou-se ainda mais conhecido com a produção do filme “The Danish Girl”, 

                                                           
7 Na época sob o nome científico de hermafroditismo. 
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que ganhou as telas dos cinemas de diversos países do mundo e alguns prêmios 

importantes. 

De acordo com Castel (2001), a vaginoplastia já era um procedimento 

realizado com sucesso desde a segunda metade do século XIX. A técnica da 

faloplastia demorou alguns anos a mais para se desenvolver, o que aconteceu, entre 

alguns profissionais, através de Harold Gillies, considerado um dos pais da cirurgia 

plástica. Em 1917, Gillies experimentava essa técnica em soldados que haviam sido 

mutilados, começando a receber também, dois anos mais tarde, demandas de 

pessoas intersexuais e, posteriormente, atendendo transexuais. É atribuída a ele a 

primeira cirurgia realizada em um homem transexual, chamado Michael, apesar de 

também ser conhecido no meio científico pelo seu nome antigo Laura Dillon, 

considerado o primeiro militante do “direito moral” à mudança de sexo. 

Como se percebe, nessa época, as questões referentes às intervenções 

médicas e cirúrgicas realizadas em pessoas transexuais não eram reguladas por um 

saber psiquiátrico, ou seja, os procedimentos eram realizados unicamente a partir da 

demanda desses sujeitos. Lembrando que nesse período houve a descoberta dos 

hormônios e que foram criados diferentes saberes em torno disso, inclusive a respeito 

da própria concepção do funcionamento mental. Isso permitia que as demandas 

fossem aceitas sem precisar de um tutor psiquiatra que definiria se as intervenções 

poderiam ou não acontecer. Castel (2001, p. 85-86) aponta: 

 
Se o estatuto hormonal rege absolutamente a vivência mental (é o fundo de 
representações populares e semieruditas sobre o qual ele se apoia), não é 
mais necessário interrogar a demanda enquanto tal, a prova está na 
convicção subjetiva do doente e sua insistência em se fazer operar. O 
argumento compassional é tão forte que jamais se interrogam os psiquiatras 
(de fato, nos anos 60, e não antes, eles se escandalizarão com as decisões 
tomadas sem que fossem consultados). 
 

Apesar dos transexuais serem considerados doentes nessa época, não eram 

entendidos como pessoas loucas ou com alguma patologia mental, mas sim 

homossexuais infelizes, e, por isso, a perícia médica era considerada dispensável. O 

que deveria orientar a relação entre médicos e pacientes era o bom-senso. Além disso, 

os sexólogos assumiam uma posição militante frente a essas questões, o que “os 

protegiam de interrogar além da demanda explícita dos pacientes, ou o que teria 

podido determinar sua vivência íntima e seu sentimento de liberdade” (CASTEL, 2001, 

p. 86). 
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Em 1945 começa a se desenvolver nos Estados Unidos uma ciência que foi 

de grande importância na construção das noções atuais sobre sexo, gênero e 

transexualidade. Essa ciência é a sociologia empírica, caracterizada por ser minuciosa 

e quase clínica, uma vez que se ocupava dos “papéis” que os sujeitos 

desempenhavam. Castel (2001) diz que houve grande interesse social e científico 

pelas pesquisas que estavam sendo feitas por esses sociólogos, inclusive por parte 

dos psicólogos que começaram a se questionar se a identidade sexual de pessoas 

que nasciam com órgãos ambíguos, os intersexuais, era determinada pela natureza 

ou pela cultura. Para realizar seus estudos recorreram a meios empíricos, como por 

exemplo, o uso de questionários e estatísticas. É possível perceber que se inicia uma 

produção de saber que instaura e reforça a dicotomia entre natureza e cultura, como 

campos opostos que brigam para ver quem é que irá definir a identidade dos 

sujeitos.  Esses pesquisadores acabam recorrendo a uma teoria do papel social, como 

nos mostra Castel (2001), deixando de lado as questões biológicas, entendendo a 

transexualidade como um “hermafroditismo psíquico”. 

Um dos maiores exemplos da força dessas teorias pode ser encontrado 

através do psicólogo e sexologista John Money que exerceu grande influência na 

época. Ele acreditava que a identidade sexual dos seres humanos se fixaria por volta 

dos 3 anos de idade e, sendo assim, estariam autorizadas cirurgias de redefinição 

sexual em crianças ainda muito jovens caso sofressem de hermafroditismo ou de 

alguma mutilação. A cirurgia resultava em uma castração dos sujeitos que deveriam 

ser educados como meninas a partir de então. 

Os estudos feitos nessa época, especialmente a partir dos casos de sujeitos 

intersexuais, ajudaram na formulação das ideias sobre identidade e papéis de gênero. 

Castel (2001, p. 87) conclui: “que a identidade sexual resulte essencialmente de um 

aprendizado do “papel de gênero”, e que a identidade de gênero daí resulte, não será 

mais colocado em questão”. A partir dessas ideias de John Money, diversos estudos 

e trabalhos se desenvolveram, em diferentes áreas, inclusive antropológica, na 

tentativa de compreender quais eram as relevâncias da natureza e da cultura no 

momento da formação da identidade dos sujeitos. Todos esses saberes acabaram por 

estabelecer definitivamente a dicotomia entre o sexo entendido como biológico e o 

gênero compreendido como psicossocial. “Cada um é o que “passa” em sua interação 

social, a identidade sexual não escapa à regra. Os transexuais não fazem senão 

confirmá-la”. (CASTEL, 2001, p. 87). 
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A forma como entendiam a transexualidade nesse período, marcado pela 

sociologia empírica, ia na direção contrária à patologização dessas vivências, uma 

vez que entendiam que esses sujeitos eram capazes de usar a razão para avaliar os 

riscos e as chances de se inserir no social ou de desviar dos padrões.  Em meio a 

essas ideias chegou-se à conclusão que Castel (2001, p. 87) apresenta: 

 
O fato de eles serem adaptados, conscientes do “papel” que desempenham, 
e de empurrarem mesmo a cumplicidade com o sociólogo até a descrição de 
suas condutas em termos de “papel” e de construção identitária, confirma a 
intuição do início: como os hermafroditas educados num sexo social que não 
é seu sexo cromossômico, eles podem aliviar seu mal-estar com a ajuda do 
cirurgião e do endocrinólogo e interagir de modo fluído com as demais 
pessoas. 
 

Esses estudos e reflexões sociológicas acerca da identidade sexual dos 

sujeitos, bem como das questões referentes ao gênero encontraram na divulgação do 

caso da transexual Christine Jorgensen, em 1952, nos jornais estadunidenses, uma 

injeção de ânimo, incentivando o prosseguimento desses estudos, bem como 

chamando a atenção de outras áreas do saber, como a urologia, e da população de 

uma maneira geral. Anteriormente às suas transformações corporais, Jorgensen, 

como mostra Arán (2006), fez parte do exército estadunidense na função de soldado. 

Ela começou a se interessar pelas experiências que estavam sendo feitas com 

hormônios femininos na Dinamarca e frente as suas vivências decidiu se encontrar 

com o endocrinologista Christian Hamburger para lhe pedir ajuda. Saadeh (2004, p. 

30) aponta que foi devido ao “Ato Dinamarquês de Esterilização e Castração de 1935 

(que permitia a castração quando a sexualidade do paciente induzia-o a cometer 

crimes ou quando envolvia distúrbios mentais com acentuada gravidade)” que ela 

conseguiu se submeter às cirurgias e ao uso de hormônios feminilizantes. Jorgensen 

passou por duas cirurgias: na primeira retirou os testículos e na segunda o pênis. 

Naquele período, contudo, não se pensou na possibilidade de construir uma 

vagina.  O destaque que esse caso recebeu foi tamanho que é considerado por Arán 

(2006) um marco na inauguração de uma nova forma de se interpretar o fenômeno 

transexual, além de ter favorecido notável aumento nas demandas de outras pessoas 

por intervenções cirúrgicas e hormonais. Em 1967 Jorgensen escreveu sua biografia, 

que em 1985 se tornou um filme, “What sex am i? ”. 

Foi na década de 60 que os assuntos acerca da transexualidade começam a 

ganhar maior destaque nas ciências médicas. O Dr. Harry Benjamin, segundo Arán 

(2006), se ocupou dessa área, teorizando e descrevendo o fenômeno transexual.  Foi 
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ele quem individualizou a “síndrome” sob os moldes modernos com os quais lidamos 

hoje: “nomeou-a, ajudou a projetar o tratamento e mergulhou intensamente em seu 

estudo e manejo” (PERSON, 1999, p. 361). O termo transexual já existia antes de 

Benjamin, porém ele criou uma definição mais moderna sobre essa vivência. 

A transexualidade ganha nova roupagem com o desenvolvimento de novas 

técnicas que permitem uma transformação corporal. As cirurgias e o descobrimento 

dos hormônios possibilitaram o surgimento de uma nova maneira de experienciar e 

viver a transexualidade, diferente do que encontramos anteriormente nas descrições 

mais antigas feitas por Krafft-Ebing e Moll, por exemplo, em sua obra “Psychopathia 

sexualis”. A partir de então, “a liberdade de escolha do sexo vem em primeiro plano, 

como possibilidade de ‘construção de identidade’ sexual” (CASTEL, 2001, p. 78). 

Harry Benjamin publicou, em 1966, o livro “The Transsexual Phenomenon”, 

no qual discorre sobre a escala de orientação sexual que criou e cujo o nome na 

tradução para o português é, de acordo com Saadeh (2004, p. 32), “Escala Harry 

Benjamin de Orientação Sexual, Desorientação e Indecisão de Sexo e Gênero 

(Homens)”8. Ele se inspirou nos moldes das classificações que eram feitas por Krafft-

Ebing, Hirschfeld e Ellis durante o século XIX (ARÁN, 2006). Entendia que a 

transexualidade somente aconteceria com membros do sexo masculino, visto que nas 

mulheres ela se desenvolveria de maneira distinta e com menor frequência.  Nessa 

obra, Benjamin ao mesmo tempo em que estabelece diferenças entre a 

transexualidade e a travestilidade, exclui a homossexualidade da escala. No entanto, 

a questão da vida sexual desses sujeitos aparece ainda associada de modo confuso 

com a homossexualidade. Na época de seu lançamento, o livro foi considerado 

pornográfico (PERSON, 1999). 

Diversos debates científicos ocorreram nesse momento, ao mesmo tempo em 

que se encontrava uma demanda crescente de pessoas transexuais que gostariam 

de transformar seus corpos. Isso acabou fazendo com que o problema médico-legal 

se colocasse, uma vez que na maioria dos países a castração pelo médico era vetada 

por lei (a Dinamarca era então a exceção) (CASTEL, 2001). Foi apenas na década de 

80 que começaram a se criar legislações pelos países da Europa que regulavam a 

possibilidade de modificação do estado civil dos transexuais: era preciso que eles 

                                                           
8 O termo homem aqui se refere às mulheres transexuais e travestis. Em função da binaridade da 
classificação dos sexos, bem como sua associação com o desejo sexual, Benjamin cria constructos 
confusos que se expressam em graus de travestilidade e transexualidade. 
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passassem pela cirurgia de redefinição de sexo para poder modificar seus 

documentos, sob a alegação de que isso evitaria algum ganho pessoal para as 

pessoas que não fossem transexuais. Esta medida por si só estabelece o corpo que 

os transgêneros precisariam ter: não seria possível assumir sua identidade no meio 

legal caso não alterasse seu corpo. 

Em 1973, Norman Fisk fundamentou a nosografia psiquiátrica da 

transexualidade, que se baseava, como aponta Arán (2006), primordialmente no 

autodiagnostico. Ele foi responsável pela criação do que Castel (2001) descreve como 

um “híbrido psiquiátrico-sociológico” da Disforia de Gênero. Nessa categoria podemos 

encontrar uma descrição tal qual fazem os transexuais, em uma transposição do 

sentimento de inadequação ao sexo determinado ao nascimento para uma definição 

médica da “síndrome”, além da admissão da única possibilidade terapêutica ser 

aquela demandada por essas pessoas: o uso de hormônios e cirurgias. Sendo assim, 

 
É o reconhecimento de um ato de transformação concebido como um ato 
livre, mas formulado em termos que permitem ainda descrevê-lo como uma 
síndrome, e, portanto, preservar uma zona de especialidade médica (é 
preciso verificar se os pacientes não são esquizofrênicos); o problema é que 
a anormalidade sintomática do transexualismo não se mede mais a partir daí 
senão pela inadequação social ressentida, em lugar de uma norma da saúde 
mental (CASTEL, 2001, p. 90). 
 

Em 1980 a transexualidade é inserida pela Associação Americana de 

Psiquiatria no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais em sua 

terceira edição, DSM-III, sob o nome de “Transtorno de Identidade de Gênero”. De 

acordo com Saadeh (2004, p. 41), “o uso do termo transexualismo e transtorno de 

identidade de gênero, presente no DSM-III e na revisão de 1987 (DSM-III-R), legitimou 

um lugar para esses transtornos no universo psiquiátrico e médico”. Algumas 

alterações foram feitas nessa categoria ao longo das publicações de versões 

seguintes do manual, apesar do fato de ela permanecer até os dias atuais no DSM-V, 

sob o nome “Disforia de Gênero”, inaugurado, como dito anteriormente, por Norman 

Fisk. 

Sendo assim, analisando todo esse percurso histórico, podemos chegar à 

conclusão que o fenômeno transexual está fundamentado atualmente em dois 

grandes dispositivos: o primeiro deles se refere ao progresso da biomedicina que 

ocorreu especialmente no século passado, com o desenvolvimento de técnicas 

cirúrgicas, descobrimento dos hormônios e aprimoramento dos medicamentos, que 

possibilitaram as transformações corporais desejadas por diversos transexuais. O 
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segundo dispositivo diz respeito ao desenvolvimento dos estudos de duas ciências 

particularmente: a sexologia e a sociologia. Ambas foram decisivas na elaboração de 

ideias como a de gênero e de identidade, entendidas como frutos de uma construção 

sociocultural, e que independe do sexo biológico-natural (ARÁN, 2006). 

Atualmente encontramos diversas teorias sobre a transexualidade e, apesar 

de suas particularidades, parece que a maioria delas entram em consenso em um 

ponto específico: essa vivência tem a ver com a incompatibilidade entre o sexo e o 

gênero do sujeito. Contudo, podemos observar que se trata de uma noção normativa, 

ou seja, a definição desse fenômeno se dá baseada em uma norma construída, 

segundo critérios binário e heterossexual, que regulam a sexualidade e a 

subjetividade dos sujeitos. Arán (2006, p. 50) conclui: 

 
Nesta gramática, gêneros inteligíveis são aqueles que mantêm uma 
continuidade entre sexo, gênero, práticas sexuais e desejo, por intermédio 
dos quais a identidade é reconhecida e adquire um efeito de substância. Os 
espectros de descontinuidade e incoerência que se transformam numa 
patologia são, desta forma, apenas concebíveis em função deste sistema 
normativo. 
 

As noções de natureza e cultura foram construídas ao longo da história como 

opostas: os cientistas se esforçaram para tentar compreender qual desses dois “polos” 

seria o responsável por determinar a identidade dos sujeitos. Sexo passou a ser 

associado com a natureza, sendo definido por ela. O sexo seria aquilo com o que o 

sujeito já nasce, cabendo ao médico apenas “identificar” a partir das genitálias, 

classificando os sujeitos em duas categorias: homens e mulheres. Tem a ver com a 

constituição genética, com os órgãos. Enquanto que o gênero seria determinado pela 

vivência do sujeito em seu meio sociocultural, podendo vir a ser compatível ou não 

com o sexo determinado ao nascimento. Sendo assim, pode-se afirmar que “esta 

compreensão se baseia na percepção de que o sexo — homem ou mulher — é um 

dado natural, a-histórico, e de que o gênero é uma construção histórica e social” 

(ARÁN, 2006, p. 50). Contudo, essas noções acabam restringindo a possibilidade de 

compreensão as diferentes subjetividades e sexualidades das pessoas. 

Se faz necessário, contudo, uma análise do que é o sexo, para além da noção 

de naturalidade e a-historicidade, pois de acordo com Foucault (1999) a sexualidade 

só pode ser compreendida por meio dos mecanismos de poder e saber que lhes são 

intrínsecos. Dessa forma, o sexo não é um fato fixo e dado, mas sim uma construção, 

fruto de uma experiência histórica e social. Segundo Butler (1993, p. 1-2): 
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A categoria "sexo" é, desde o início, normativa; é o que Foucault chamou de 
um "ideal regulatório". [...] O “sexo” é uma construção ideal que se materializa 
obrigatoriamente através do tempo. Não é uma realidade simples ou uma 
condição estática em um corpo, mas um processo mediante o qual as normas 
regulatórias materializam o “sexo” e alcançam tal materialização em virtude 
da reiteração forçada destas normas9 (Tradução nossa).  
 

Sendo assim, o gênero não pode ser compreendido como algo que se 

inscreve em uma matéria fixa determinada puramente pela natureza.  Ele é, na 

verdade, “um efeito performático que possibilita a constituição e o reconhecimento de 

uma trajetória sexuada, a qual adquire estabilidade em função da repetição e da 

reiteração de normas” (ARÁN, 2006, p. 51). 

Se vivemos em uma sociedade onde é necessária a reiteração de uma matriz 

binária e heteronormativa é porque essa materialização nunca pode ser completa. É 

preciso que a sexualidade e as vivências sejam normatizadas de diversas formas e 

momentos, porque “os corpos nunca obedecem por completo às normas pelas quais 

sua materialidade é fabricada” (ARÁN, 2006, p. 52). A instauração da norma, por outro 

lado, também possibilita a segregação dos corpos excluídos e abjetos que são 

apresentados como a fronteira que demarca o inteligível. A psiquiatrização segue esse 

processo de normatização. Sobre essa perspectiva, tratar-se-á no tópico seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 BUTLER. Texto em língua original: “The category of ‘sex’ is, from the start, normative; it is what 

Foucault has called a ‘regulatory ideal’. [...] ‘Sex’ is an ideal construct which is forcibly materialized 

through time. It is not a simple fact or static condition of a body, but a process whereby regulatory norms 

materialize ‘sex’ and achieve this materialization through a forcible reiteration of those norms”. 
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 3 A TRANSEXUALIDADE COMO CATEGORIA PSIQUIÁTRICA 

 

 

A força da normatização pode se apresentar de diversas formas, entre elas, 

através da psiquiatrização das “vivências perversas”, como é feito até os dias atuais 

com a manutenção da categoria “Disforia de Gênero” em manuais estatísticos (DSM), 

patologizando, dentre outras, a existência transexual. Será feita, a seguir, em dois 

tópicos: uma apresentação desse processo de patologização da transexualidade e 

uma análise desses instrumentos; bem como uma breve apresentação da sua relação 

com a homossexualidade. 

 

 

3.1 ANÁLISE DAS CATEGORIAS DIAGNÓSTICAS DE TRANSEXUALIDADE DAS 

EDIÇÕES III, IV E V DO DSM 

 

 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, é um 

instrumento psiquiátrico formulado pela Associação Americana de Psiquiatria (APA) e 

consiste em uma lista de transtornos mentais apresentados a partir dos sintomas 

correspondentes a cada transtorno e identificáveis através de códigos. Buscando 

alcançar uma confiabilidade diagnóstica, esse é um manual descritivo e a-teórico, sem 

grandes preocupações com a etiologia dos transtornos definidos em suas páginas. 

Apesar desse instrumento guiar a prática da maioria dos psiquiatras, é também 

utilizado por profissionais de outras áreas do saber, apresentando e estabelecendo a 

norma e seus desvios. O DSM atua como um mecanismo de poder e é responsável 

pela normatização dos corpos e vivências a partir da patologização e psiquiatrização 

do prazer perverso. 

A transexualidade é transformada em categoria psiquiátrica na terceira edição 

do manual, publicada em fevereiro de 1980, sob o nome de Transtorno de Identidade 

de Gênero (TIG). Segundo a APA, se trata de uma perturbação rara e consiste na 

 
Incongruência entre sexo anatômico e identidade de gênero. A identidade de 
gênero é o senso de saber a que sexo pertence, ou seja, a consciência de 
que "eu sou um homem”, ou "eu sou uma mulher". A identidade de gênero é 
a experiência privada do papel de gênero e o papel de gênero é a expressão 
pública da identidade de gênero. O papel de gênero pode ser definido como 
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tudo o que se diz e faz, incluindo a excitação sexual, para indicar aos outros 
ou a si o grau de masculino ou feminino (DSM-III, 1980, p. 261)10 (Tradução 
nossa). 
 

É estabelecida aqui a dicotomia entre sexo, considerado biológico, e gênero, 

entendido como uma construção social. Para o diagnóstico é preciso que se verifique 

um sentimento de inadequação do sujeito quanto a biologia do seu corpo, o que deve 

acontecer ao longo de pelo menos dois anos, além do consequente desejo de 

modificação corporal para viver de acordo com sua realidade psíquica. Essa 

incongruência se expressaria através do comportamento do sujeito transexual que 

estaria conforme os padrões sociais de masculinidade ou feminilidade oposto ao seu 

sexo. Sendo assim, meninas com TIG gostariam mais de criar vínculo com grupos de 

meninos, apresentariam “grande interesse em esportes e jogos rudes e agressivos e 

uma falta de interesse em brincar com bonecas ou de ‘casinha’ (a menos que brinque 

no papel de pai ou de outro papel masculino)” (DSM-III, 1980, p. 264)11 (Tradução 

nossa), enquanto que os meninos prefeririam usar “roupas de meninas ou mulheres” 

(DSM-III, 1980, p. 264)12 (Tradução nossa), e brincar de boneca. 

Além de tentar criar uma relação entre a transexualidade e os diferentes tipos 

de sexualidade, a saber, homossexualidade, heterossexualidade e assexualidade, a 

APA ainda associa essa vivência a acontecimentos da tenra infância. Ao falar sobre 

os fatores predisponentes, afirma que 

 
A proximidade física e emocional extrema, excessiva e prolongada entre o 
bebê e a mãe e uma ausência relativa do pai durante os primeiros anos pode 
contribuir para o desenvolvimento desse distúrbio no homem. As fêmeas que 
mais tarde desenvolveram esse transtorno têm mães que, aparentemente, 
não estavam disponíveis para elas em uma idade muito precoce, 
psicologicamente ou fisicamente, devido a doença ou abandono; A menina 
parece fazer uma identificação compensatória com o pai, o que leva à adoção 
de uma identidade de gênero masculina (DSM-III, 1980, p. 265)13 (Tradução 
nossa). 

                                                           
10 DSM-III. Texto em língua original: “Incongruence between anatomic sex and gender identity. Gender 
identity is the sense of knowing to which sex one belongs, that is, the awareness that ‘I am a male/' or 
‘I am a female.’ Gender identity is the private experience of gender role, and gender role is the public 
expression of gender identity. Gender role can be defined as everything that one says and does, 
including sexual arousal, to indicate to others or to the self the degree to which one is male or female”. 
11 DSM-III. Texto em língua original: “An avid interest insports and rough-and-tumble play, and a lack of 
interest in playing with dolls or laying ‘house’ (unless playing the father or another male role)”. 
12 DSM-III. Texto em língua original: “dressing in girls' or women's clothes”. 
13 DSM-III. Texto em língua original: “Extreme, excessive, and prolonged physical and emotional 
closeness between the    infant and the mother and a relative absence of the father during the earliest 
years may contribute to the  evelopment of this disorder in the male. Females who later develop this 
disorder have mothers who were apparently unavailable to them at a very early age, either 
psychologically or physically, because of illness or abandonment; the girl seems to make a 
compensatory identification with the father, which leads to the adoption of a male gender identity”. 
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Essa versão do manual foi substituída em 1994 pela publicação do DSM-IV. 

Neste novo instrumento permanece a categoria diagnóstica de TIG, apesar de sua 

modificação e ampliação. A partir de então, foram estabelecidos quatro critérios que 

precisariam ser cumpridos pelos sujeitos para serem diagnosticados com esse 

“transtorno”. O primeiro deles diz que “deve haver evidências de uma forte e 

persistente identificação com o gênero oposto, que consiste no desejo de ser, ou a 

insistência do indivíduo de que ele é do sexo oposto” (DSM-IV, 2002, p. 547). O 

segundo cria a condição para essa identificação: “não deve refletir mero desejo de 

quaisquer vantagens culturais percebidas por ser do outro sexo” (DSM-IV, 2002, p. 

547). O terceiro critério aponta para as condições biológicas do sujeito: “o diagnóstico 

não é feito se o indivíduo tem uma condição intersexual física concomitante” (DSM-

IV, 2002, p. 547), em uma tentativa de já diferenciar os intersexuais dos transexuais. 

E, por fim, o quarto critério diz que é preciso “haver evidências de sofrimento 

clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em 

outras áreas importantes da vida do indivíduo” (DSM-IV, 2002, p. 548). 

Essa definição inicial, feita nas características diagnósticas, já apresenta 

alguns pontos passíveis de críticas, o que foi feito, dentre tantos pesquisadores, por 

Judith Butler. A iniciar com a noção de identificação que o manual utilizou, supondo 

que é possível saber e ter acesso a elas somente com base nos comportamentos do 

indivíduo. Butler (2009, p. 114) diz que, na verdade, muitas vezes as identificações 

“podem persistir como aspectos de fantasias ocultas, ou partes de sonhos, ou 

estruturas incipientes de comportamento”. Além disso, ainda no primeiro critério, ao 

afirmar sobre o que implica essa identificação é utilizado o termo “ou” nos permitindo 

entender que é possível que um indivíduo deseje ser do outro sexo sem insistir nisso 

obrigatoriamente. Isso significa que é possível um diagnóstico de TIG mesmo quando 

o indivíduo não diz, em nenhum momento, que possui o desejo de ser de outro sexo. 

A insistência seria apenas mais um dos pontos que ajudaria a fechar o diagnóstico, 

mas poderia também não estar presente. Fica claro, no decorrer desse tópico do 

manual, que as descrições que poderiam determinar esse desejo – mesmo que não 

revelado em palavras – são feitas com base em observações reunidas e resumidas 
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acerca dos comportamentos estereotipados dos gêneros dos sujeitos, como por 

exemplo um menino brincando de Barbie14.  

O segundo critério fala do necessário desinteresse em conseguir vantagens 

culturais do sexo que se deseja pertencer. Mas será isso possível? Butler (2009, p. 

115) questiona e afirma: 

 
Se o sexo é experienciado por nós em uma matriz cultural de sentidos, se ele 
recebe sua significação e sentido com referência a um amplo mundo social, 
então podemos separar a experiência do “sexo” de seus significados sociais, 
incluindo o modo pelo qual o poder funciona através desses significados? 
“Sexo” é um termo que se aplica ao conjunto da população, de modo que é 
difícil se referir ao meu “sexo” tal como se ele fosse radicalmente singular. 
 

Logo, seria inviável pensar e compreender o sexo de uma maneira singular e 

à parte da matriz cultural na qual estamos inseridos e das suas relações de poder. 

Matriz esta em que estão presentes vantagens de diversos tipos associadas aos sexos 

e seus papéis. 

Com relação ao quarto e último critério, Butler (2009) diz que é preciso 

questionar o porquê do sofrimento intenso e do comprometimento social. Segundo o 

manual, isso ocorre porque a pessoa está vivenciando o gênero errado, e, sendo 

assim, ao se adequar ao gênero que ela se identifica, ou melhor, a uma norma de 

gênero, produziria mudanças, reduzindo os sentimentos de sofrimento e inadequação. 

Localiza-se as causas no indivíduo, desresponsabilizando o social e as normas de 

gênero, pressupostas como imutáveis e fixas e que, sendo assim, acabam por gerar 

sofrimento em muitas pessoas que são impossibilitadas de viver da maneira que 

querem e sentem. 

Em 2013 foi publicada a quinta versão do DSM, esta que está em vigor 

atualmente. A transexualidade continua sendo patologizada pela APA, contudo 

algumas transformações foram feitas na categoria, a começar pelo próprio nome, que 

deixou de ser TIG e se tornou Disforia de Gênero. Segundo o próprio manual, “o termo 

atual é mais descritivo do que o termo anterior transtorno de identidade de gênero, do 

DSM-IV, e foca a disforia como um problema clínico, e não como identidade por si 

própria” (DSM-V, 2014, p. 452). O termo disforia, segundo o dicionário Michaelis 

(2017)15, se refere a “instabilidade do humor acompanhada de mal-estar, inquietude e 

                                                           
14 A referência à Barbie é literal: “bonecas estereotipicamente femininas, tais como a Barbie […]” (DSM-
IV, 2002, p. 548). 
15 MICHAELIS. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=disforia>. 
Acesso em: 20 nov. 2017. 
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frequentemente reações coléricas”. Ele é utilizado no DSM-V para descrever sintomas 

presentes em diferentes transtornos mentais, sendo alguns deles, transtorno bipolar e 

transtornos relacionados, transtornos depressivos, transtorno dismórfico corporal, 

transtornos alimentares e transtorno da personalidade boderline. Contudo, para a 

APA, quando a disforia está relacionada ao gênero, ela diz de um “[...] 

descontentamento afetivo/cognitivo de um indivíduo com o gênero designado, embora 

seja definida mais especificamente quando utilizada como categoria diagnóstica” 

(DSM-V, 2014, p. 451). 

O início da categoria diagnóstica se dá com uma espécie de introdução onde 

são esclarecidos alguns termos que são usados, como: sexo, gênero, designação de 

gênero, atípicas com o gênero ou não conforme o gênero, redesignação de gênero, 

identidade de gênero, disforia de gênero, transgênero e transexual. Contudo, na base 

de todas essas noções, que permitem a definição e o entendimento do que é a Disforia 

de Gênero, estão as dicotomias: sexo e gênero, natureza e cultura. Essa base vem 

como herança das versões anteriores do DSM e de uma sociedade que concebe a 

normalidade e a saúde com base na “suposta coerência entre o sexo biológico e o 

gênero cultural” (Bento & Pelúcio, 2012, p. 570). Segundo o DSM-V, quando 

nascemos nos é designado um gênero a partir dos “indicadores biológicos clássicos” 

que determinam se somos homens ou mulheres. Isso quer dizer que nosso “gênero 

de nascimento” seria consequência de nosso sexo biológico, ou seja, nossa habilidade 

para reproduzir e características tais como “cromossomos sexuais, gônadas, 

hormônios sexuais e genitália interna e externa não ambígua” (DSM-V, 2014, p. 451). 

A necessidade de se criar o termo e a noção de gênero surgiu, de acordo com 

o DSM-V (2014), quando os médicos começaram a se deparar com bebês que 

nasciam com “indicadores biológicos” diferentes, ou seja, com características de 

ambos os sexos, os intersexuais. Isso era considerado um problema, dado que não 

se poderia facilmente enquadrar o indivíduo nem na categoria mulher, nem na 

categoria homem, o que colocava a questão: como esse sujeito deveria agir, se vestir, 

se portar? Foi então que surgiu a ideia de gênero, a princípio para resolver as questões 

dos intersexuais, mas, posteriormente, incorporado por outras pessoas, que 

afirmavam vivenciar um conflito entre a maneira como se identificavam e com o seu 

sexo ou “gênero de nascimento”. Dessa forma, o DSM-V (2014, p.451) traz uma 

definição da função do gênero: “denotar o papel público desempenhado (e em geral 

juridicamente reconhecido) como menino ou menina, homem ou mulher”. O gênero 
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poderia estar de acordo ou não com aquele que lhe foi designado ao nascimento com 

base no seu sexo biológico, ou seja, nas características corpóreas dos sujeitos. 

De qualquer modo, este manual psiquiátrico parte da ideia de que os 

“indicadores biológicos clássicos” responsáveis, de certo modo, pela designação de 

gênero prediriam a maneira que um indivíduo deveria agir na sociedade, ou seja, o 

que é esperado e normal com base no seu órgão reprodutor. Logo, o DSM-V considera 

que usar vestido, gostar de brincar com bonecas - em especial a Barbie -, brincar de 

casinha e ter amigas garotas são coisas que seriam naturais e determinadas por uma 

vagina, ou seja, é um comportamento esperado somente de pessoas do sexo e gênero 

feminino. Assim como somente meninos podem apresentar interesse por esportes de 

contato, brincadeiras agressivas e competitivas e brincar com carrinho porque isso 

seria consequência de se ter um pênis. Então, caso um menino tenha algum tipo de 

interesse em qualquer uma das coisas ditas anteriormente associadas a se ter uma 

vagina e possuir os hormônios “femininos”, ou, por outro lado, caso uma menina goste 

de brincar de esportes de contato, por exemplo futebol, poderia já ser considerado 

uma das possíveis características diagnósticas (tópico este do manual em que estão 

presentes essas descrições) da disforia de gênero, por serem entendidos como 

comportamentos atípicos com o gênero, ou seja, estão em desacordo com os 

comportamentos da maioria das outras garotas ou garotos em sua sociedade, que são 

entendidos como normais e naturais. 

O DSM-V (2014, p. 451) nos dá uma definição da palavra transgênero: “refere-

se ao amplo espectro de indivíduos que, de forma transitória ou persistente, se 

identificam com um gênero diferente do de nascimento”. E ainda diferencia 

transgênero e transexual, afirmando que somente se enquadram neste último 

“problema clínico” quem deseja ou está passando por algum processo de transição 

social, podendo implicar ou não em mudanças corpóreas, que podem ser obtidas 

através do uso de hormônios e cirurgias. 

Quando analisamos e comparamos os DSMs IV e V, notamos que algumas 

mudanças ocorreram, como por exemplo, a admissão da existência de uma 

identificação do indivíduo com algo que não necessariamente seja homem ou 

mulher16. Apesar de ser dito isso na parte em que se esclarece o que é entendido por 

                                                           
16 “Identidade de gênero é uma categoria de identidade social e refere-se à identificação de um 
indivíduo como homem, mulher ou, ocasionalmente, alguma categoria diferente de masculino ou 
feminino” (DSM-V, 2014, p. 451). 
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“identidade de gênero”, em praticamente todo o decorrer da categoria de Disforia de 

Gênero, as descrições e dados se dão baseados no binarismo homem e mulher. A se 

ver no próprio tópico “características diagnósticas” onde os comportamentos são 

tomados a partir do referencial binário. Além disso, não se esclarece ou se aprofunda 

aquilo que se define como “uma categoria diferente de masculino ou feminino” (DSM-

V, 2014, p. 451), pois a própria transexualidade continua a ser entendida com base no 

binarismo: o menino que se identifica como menina e a menina que se identifica como 

menino. Sendo assim, apesar de ser interessante o DSM-V começar a considerar 

existências que vão para além do homem e mulher, parece não ter sido suficiente a 

maneira com que o assunto foi abordado: de forma rápida, sem esclarecimentos, além 

de continuar com a lógica binária e patologizante ao longo do diagnóstico. 

Ademais, outras coisas que mudaram, ao se comparar as duas últimas 

publicações do DSM, foram o nome da categoria diagnóstica, sua extensão e 

quantidade de informações17. O DSM-V detalha mais e esclarece sua visão sobre 

alguns pontos e termos, além de trazer mais dados estatísticos de estudos realizados 

recentemente, apesar de admitir que talvez os números não sejam fiéis à realidade, 

pois nem todos os transexuais procuram clínicas especializadas. Outra informação 

dada é que em culturas diferentes das quais vivemos também existem casos de 

disfóricos de gênero, mesmo que não recebam esse nome diagnóstico, e mesmo em 

lugares “com outras categorias de gênero18 institucionalizadas além de masculino ou 

feminino” (DSM-V, 2014, p. 458). Isso pode apontar para o fato de que talvez a 

transexualidade venha denunciar uma estrutura social e mostrar que existem 

diferentes formas de viver que extrapolam o dito normal, mesmo que seja em outros 

lugares, onde mulher e homem possam receber nomes diferentes. 

O DSM-V, no tópico Fatores de Risco e Prognóstico, tentou encontrar motivos 

que pudessem justificar a transexualidade dos indivíduos, o que não foi feito na versão 

anterior. Para isso foram considerados três âmbitos: temperamental; ambiental; 

genético/fisiológico. O primeiro diz que os comportamentos atípicos de gênero do 

indivíduo podem acabar provocando a disforia. Esses comportamentos foram 

brevemente tratados anteriormente, a exemplo meninos brincando de Barbie ou 

                                                           
17 Cf. p. 31. 
18 Mais uma vez o texto do manual parece apontar para possibilidades de gênero distintas do binarismo, 
apesar de não esclarecer o que se entende por “outras categorias de gênero”. 
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meninas de cabelo curto, ou o chamado “cortes de cabelo de meninos” (DSM-V, 2014, 

p. 453) no manual. O segundo âmbito fala especificamente sobre os homens: quando 

estes têm irmãos mais velhos possuem maiores chances de serem disfóricos de 

gênero, somado a isso “a transformação do travestismo fetichista habitual em 

autoginecofilia (i.e., excitação sexual associada ao pensamento ou à imagem de si 

mesmo como uma mulher)” (DSM-V, 2014, p. 457) poderia apontar também para a 

transexualidade. Por fim, no terceiro âmbito, os psiquiatras recorreram à genética e 

chegaram à conclusão de que em irmãos que não são gêmeos há fraca relação com 

a transexualidade, contudo, em irmãos gêmeos, em especial os monozigóticos, 

haveria certa correlação genética e o transtorno disfórico seria herdado. Sendo assim, 

a psiquiatria buscou justificativas no comportamento, no ambiente e na genética. 

Contudo, em todo momento isso parece convergir para o sujeito, mesmo no segundo 

âmbito, o ambiental, é falado sobre o travestismo do indivíduo que poderá se 

transformar em autoginecofilia. O manual localiza o problema sempre no sujeito, mas 

não questiona em nenhum momento as normas de gênero que são tomadas como 

fixas e imutáveis e acabam por definir, junto com os atributos corporais, qual é o 

gênero do indivíduo. 

Apesar dessas diferenças encontradas entre os DSM-IV e DSM-V podemos 

constatar que mais se manteve conceitos do que se mudou. A começar por 

pressupostos e ideias que partem de um dimorfismo tomado como natural e a-

histórico, onde “as performances de gênero, a sexualidade e a subjetividade são 

níveis constitutivos da identidade do sujeito que se apresentam colados uns aos 

outros” (Bento & Pelúcio, 2012, p. 571). Ainda podemos afirmar que o masculino e o 

feminino são localizados também a partir de uma heterossexualidade compulsória, 

complementando um ao outro. Sendo isso tomado como saudável e normal, caso haja 

qualquer fissura nessa linearidade se faz necessária uma intervenção feita por 

especialistas “para restabelecer a ordem e a ‘coerência’ entre corpo, gênero e 

sexualidade” (Bento & Pelúcio, 2012, p. 571). É aqui que se localizam as questões de 

base para o diagnóstico do gênero. 

Os critérios para se diagnosticar uma pessoa com Disforia de Gênero são 

praticamente os mesmos que eram utilizados para diagnosticar alguém com TIG. 

Continua a se considerar que a transexualidade seria definida pelo “forte desejo de 

pertencer ao outro gênero ou insistência de que um gênero é o outro” (DSM-V, p. 452, 

2014), mesmo que o DSM-V passe a apontar a possibilidade de um “gênero 
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alternativo”.  Isso deve ser experienciado pelo indivíduo por no mínimo seis meses, 

de acordo com a versão atual (a anterior não estipulava tempo). Além disso, “está 

associada a sofrimento clinicamente significativo ou a prejuízo no funcionamento 

social, acadêmico ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo” (DSM-V, 

2014, p. 452). Esses dois pontos foram discutidos anteriormente à luz do olhar de 

Butler (2013), quando falado sobre o DSM-IV, apontando as problemáticas desse tipo 

de definição que se mantiveram ao longo desses anos. 

Se mantém também a ideia de que há grandes chances dos transexuais 

experienciarem algum sofrimento e desconforto pelo fato de seus gêneros designado 

e expresso serem diferentes. Podemos assumir então que o DSM parte da ideia de 

que existe um 

 
Sentimento de adequação que as pessoas podem e devem ter, um 
sentimento de que este gênero é adequado para mim, adequado em mim. E 
que há um conforto que eu teria, poderia ter, e que poderia ser alcançado se 
eu me adequasse à norma. (Butler, 2013, p. 116). 
 

Assim, a partir da noção de que as normas de gênero são fixas, a única 

solução seria o sujeito procurar se encaixar em alguma delas, ficando, dessa forma, 

confortável com seu gênero, mesmo que para isso precise transformar seu corpo. 

Além disso, as noções já brevemente expostas sobre as normas de gênero definidas 

pelos “indicadores biológicos clássicos” presentes no DSM-V se mantiveram iguais às 

que eram expostas na versão anterior do manual. A começar pela problemática do 

não esclarecimento de onde vem as descrições, que parecem se basear, segundo 

Butler (2013, p. 117), em diversas observações que foram feitas acerca dos 

comportamentos - considerados atípicos - das crianças. Parece que uma pessoa viu 

uma criança agindo de tal forma e relatou, outras pessoas também viram e relataram, 

e juntaram todas essas observações e relatos e fizeram várias generalizações que os 

permitem classificar o que é normal e o que não é. Contudo, Butler (2013, p. 117) 

coloca a questão “Mas quem está observando e por meio de que grade de 

observação? Isso é não sabemos”. Podemos ainda considerar a necessidade de 

questionar quais são os processos sócio-históricos que produziram esses próprios 

sujeitos que observam. 

Quanto aos meninos é dito, em ambas versões do manual, no que diz respeito 

ao seu eventual grande interesse em brincar com bonecas, em especial a Barbie, que 

seria um dos exemplos de “bonecas estereotípicas femininas” (DSM-V, 2014, p.454). 
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Mas Butler (2013) aponta que não nos é mostrado em nenhum momento como essas 

bonecas e brincadeiras funcionam no processo de formação da identidade de gênero 

das crianças. Parte-se da ideia de que, quando o menino brinca com a Barbie ou com 

qualquer outra boneca “de menina”, ele deseja ser ela, sem considerar ao menos a 

possibilidade de ele querer “ser sua amiga, sua rival, sua amante” (Butler, 2013, p. 

118). É possível que ele tenha mais de um sentimento em relação a ela, ou que mude 

ao longo do tempo, em brincadeiras que se apresentam como exercícios constantes 

de improvisação envolvendo várias e complexas disposições. Butler (2013, p. 118-

119) diz que 

 
Talvez se esteja brincando com a própria norma, quem sabe, explorando-a 
ou mesmo explodindo-a. Precisaríamos ver o ato de brincar como um 
fenômeno mais complexo do que como ele é considerado no DSM, se 
quisermos começar a colocar e a analisar questões desse tipo. 
 

Em relação às meninas, permanece um ponto problemático: por um lado é 

posto que uma pessoa com disforia de gênero apresenta “forte desejo de pertencer 

ao outro gênero” (DSM-V, 2014, p. 452) sem que isso necessariamente seja dito pelo 

indivíduo, o que podemos chegar à conclusão pelo uso do termo “ou” usado ao se 

referir à necessidade de ela insistir ou não no fato de que pertence a outro gênero. 

Logo devemos levantar a questão já posta: como identificar o desejo de alguém sem 

que ele o verbalize? Parece que o manual dá uma solução a essa pergunta ao 

descrever os comportamentos que ajudam na formulação do diagnóstico. Sendo 

assim, com base nas observações de sujeitos - que não fica claro quem são - isso 

poderia ser feito. No parágrafo onde são postas as características diagnósticas das 

meninas é dito, entre outras coisas, que elas “preferem roupas e cortes de cabelo de 

meninos [...] [e] ter meninos como pares” (DSM-V, 2014, p. 453). E, logo em seguida, 

é dito que, frequentemente, pessoas estranhas percebem-nas como meninos. Como 

é possível que um estranho identifique esse desejo de uma menina de ser do outro 

gênero e isso ser tomado como evidência? Butler (2013, p. 119) aponta que, ao que 

parece, esse tipo de designação de um outro alguém, tem sido tomado como prova 

do desejo de pertencer ao outro gênero, como se fosse possível um estranho saber 

sobre a constituição psicológica do sujeito em questão, ou como se ela lhe tivesse 

pedido alguma opinião ou parecer. 

Ainda comparando o DSM-IV e DSM-V podemos perceber que ambos 

localizam unicamente no indivíduo e na sua disforia a fonte do seu sofrimento, de sua 
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ansiedade, da depressão que podem vir a ter, mas não se questionam se essas 

questões podem ser decorrentes da falta de apoio que esses sujeitos não recebem, 

ou por estarem sendo diagnosticados por aqueles a quem contam seus sentimentos, 

ou por consequência de uma sociedade que discrimina, ameaça e até mata com 

frequência os transexuais. O diagnóstico por si só funciona como uma pressão social 

“estabelecendo desejos como patológicos, reforçando a regulação e o controle 

daqueles que os expressam em ambientes institucionais” (Butler, 2013, p. 121) 

produzindo, consequentemente, sofrimento nessa população. Trata-se de um 

mecanismo de poder que cria e reitera o papel social que foi estabelecido para os 

homens e mulheres, as normas de gênero, e atua no sentido de adequar a todos nesta 

norma, patologizando os desviantes. 

 

 

3.2 TRANSEXUALIDADE E HOMOSSEXUALIDADE 

 

 

Para se compreender o processo de entrada da transexualidade nos manuais 

psiquiátricos, se faz necessária, a análise de algumas transformações que estavam 

acontecendo no período próximo à publicação do DSM-III. Em 1973, a APA decidiu 

retirar a categoria “homossexualismo” do seu manual, deixando de considerar a 

homossexualidade oficialmente como um transtorno mental. Essa postura se tornou 

concreta “com o lançamento da terceira versão deste manual (DSM-III), em 1980, já 

sem esta categoria” (Bento & Pelúcio, 2012, p. 572). Somado a isso, podemos 

considerar também sua decisão de abolir, em 1987, a “homossexualidade ego-

distônica”, que, segundo Butler (2009, p. 99) seria um vestígio restante das definições 

antigas. Contudo, nos anos seguintes a esses acontecimentos pode-se notar um 

grande crescimento de novas e diferentes categorias psiquiátricas que permaneceram 

patologizando os comportamentos dos indivíduos segundo a lógica heteronormativa, 

ou seja, a partir de “normas sociais que impõem não necessariamente a 

heterossexualidade em si, mas seu modelo a outras relações, inclusive entre pessoas 

do mesmo sexo” (Miskolci, 2014, p. 14). Apontando para a necessidade constante de 

uma relação linear entre sexo, gênero, desejo e práticas sexuais. 

Dessa maneira, podemos dizer que, continua até os dias atuais, ocorrendo 

uma patologização da sexualidade dos indivíduos, mudando apenas o foco e o nome: 
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antes as doenças apareciam sob os títulos de “perversões sexuais” e de 

“homossexualismo”, e agora se tornaram, dentre outras, “disforias de gênero”. 

Partindo do pressuposto que nos é dado pelos manuais e diversas áreas do saber, o 

gênero somente pode ser compreendido quando consideramos as diferenças e 

complementaridades entre os sexos, quando meninas estão ligadas ao feminino e 

meninos ligados ao masculino: a heterossexualidade está postulada como algo 

fundamental para a existência e o sentido dos gêneros. Butler (2009) afirma que a 

APA continuou diagnosticando a homossexualidade ao estabelecer a categoria de 

TIG, apesar disso ser feito de maneira menos explícita. A homossexualidade se 

transforma em um problema de identidade de gênero. Essa análise de Butler (2009) 

é referente ao DSM-IV, contudo, o mesmo se aplica a versão atual do manual. 

Podemos, perfeitamente, considerar que o traço homofóbico da classificação da APA 

permanece até hoje nos diagnósticos indiretos de homossexualidade, que definem 

um sujeito que sofre de Disforia de Gênero. 

Segundo Butler (2009, p. 99) existem grupos como a Associação Nacional de 

Pesquisa e Terapia da Homossexualidade, NARTH, nos Estados Unidos, que afirmam 

que entre crianças com disforia de gênero, 75% serão homossexuais quando se 

tornarem adultas, o que seria considerado certamente uma anormalidade por eles. 

Nesses casos, pressupõe-se que a homossexualidade está vinculada ao traço sexual. 

Logo, 75% das pessoas que apresentariam uma “inversão de gênero” (meninos que 

se sentem meninas ou meninas que se sentem meninos) sentiriam atração por 

pessoas do mesmo sexo (biológico) que o seu, uma vez que é entendido aqui que o 

fato de se sentirem de tal ou tal modo provocaria uma atração pelo sexo oposto. A 

questão da heterossexualidade compulsória retorna nas noções de 

homossexualidade desses grupos. Em todos os casos é postulado, mesmo que de 

maneira indireta, que meninos estão sempre desejando meninas e vice-versa, mesmo 

quando se entende tratar de uma relação homossexual. Isso porque, no caso de 

homens que se sentem mulheres (mulheres transexuais) desejarem outras mulheres, 

ou no caso de mulheres que se sentem homens (homens transexuais) desejarem 

homens, considerado o sexo, são heterossexuais, considerado o gênero (invertido), 

são homossexuais.  Ora é considerado o “sexo biológico” do sujeito, ora o seu gênero 

“invertido”, mas em ambos os casos, apesar de ser sob a ótica dessa 

heterossexualidade compulsória, trata-se, na verdade, da homossexualidade, mesmo 
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nos 25% restantes19. De uma forma ou de outra, as pessoas diagnosticadas com TIG 

são consideradas homossexuais, o que somente é possível por uma mudança de 

ponto de partida desses grupos, que consideram o sexo ou gênero de acordo com a 

conveniência. Sendo assim, o diagnóstico de TIG continua a ser o de 

“homossexualismo”.  

Podemos encontrar uma luz sobre a maneira problemática como grupos como 

esse concebem a relação entre Disforia de Gênero e Homossexualidade nas 

explicações de Butler (2009). Eles compreendem a transexualidade como 

características de gênero que o sujeito expressa e que são, de certo modo, erradas, 

pois não correspondem ao seu sexo dito biológico e rompem com a linearidade 

socialmente estabelecida sexo-gênero. Logo, existiriam meninas com características 

masculinas (homens transexuais) e, por outro lado, meninos com características 

femininas (mulheres transexuais). Seriam esses atributos os responsáveis por 

produzir o desejo sexual: é a parte masculina de uma mulher que irá desejar outras 

mulheres, assim como é a parte feminina de um homem que irá desejar outros 

homens. Dessa forma, podemos entender como a lógica heterossexual age até 

mesmo nas concepções feitas acerca da homossexualidade, o que pode ser definido 

como heteronormatividade, ou seja, parte-se do pressuposto que os opostos se 

atraem. 

 
Pode-se assim, de fato, alegar que a homossexualidade poderia ser 
compreendida como uma inversão de gênero e que a parte “sexual” 
permaneceria heterossexual, embora invertida. Seria aparentemente raro, 
segundo essa conceitualização, que as características de menino levassem 
um menino a ter desejo por outros meninos e que características de menina 
levassem uma menina a ter desejo por outras meninas (Butler, 2009, p. 99-
100). 
 

No entanto, como vimos, se deslocamos o crivo, mantendo fixado o 

pressuposto da lógica da heteronormatividade, tendemos a considerar que esses 

casos “aparentemente raros”, os 25% restantes, seriam resultado da atração do “sexo 

biológico” pelo sexo oposto, o que se traduz em homossexualidade lida a partir da 

tendência do gênero. Butler (2009, p. 100) afirma, então: “visto isso, seria possível 

argumentar, não sem ironia, que 100% das pessoas diagnosticadas com TIG seriam, 

ao final, homossexuais!”, apontando como esses tipos de noções de 

homossexualidade e gênero são distorcidas e falíveis. Contudo, não é possível 

                                                           
19 Repete-se aqui a confusão provocada pelo binarismo resultante do crivo da heterossexualidade 
compulsória vista anteriormente em Benjamin. Cf. nota 8. 
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predizer com base no sexo de uma pessoa qual será sua identidade de gênero e muito 

menos para onde irá se direcionar seu desejo sexual. Isto porque não há uma 

linearidade entre sexo, gênero, desejo e práticas sexuais, apesar desse tipo de saber 

tentar naturalizar e normalizar essas relações. 

A questão da sexualidade, mais especificamente da homossexualidade, está 

presente nas categorias TIG e “Disforia de Gênero” das três últimas versões do DSM. 

A começar pelo DSM-III, onde “a desordem é subdividida de acordo com a história 

sexual prévia predominante” (DSM-III, 1980, p. 262), podendo ser heterossexual, 

homossexual, bissexual ou assexual, cabendo ao psiquiatra especificar, no código do 

diagnóstico, em qual das quatro categorias o sujeito transexual se enquadrava. No 

DSM-IV, no tópico “especificadores”, aponta para a necessidade de o psiquiatra 

especificar, no diagnóstico, se o indivíduo em questão sente “atração sexual pelo sexo 

masculino, atração sexual pelo sexo feminino, atração sexual por ambos os sexos e 

ausência de atração sexual por nenhum dos sexos” (DSM-IV, 2002, p. 549). Quanto 

aos homens, é possível encontrar esses quatro especificadores.  E sobre as mulheres 

com TIG, é dito que são raros os casos em que sentem atração sexual pelo sexo 

masculino. Continua-se a falar sobre o desejo sexual dos transexuais no tópico 

“curso”, além de apontar a travestilidade como uma patologia. Aqui fica clara a 

necessidade de identificar a bissexualidade, a homossexualidade e o desejo por 

nenhum sexo no diagnóstico de TIG, mas por quê? Procuram estabelecer, a todo 

momento, relações entre o gênero e a sexualidade dos sujeitos, o que acaba por dar 

continuidade à patologização, não apenas da transexualidade, mas também da 

homossexualidade e de qualquer outra modalidade de desejo que não seja 

heterossexual. 

O DSM-V continua a tentativa da versão anterior do manual de associar a 

homossexualidade com a transexualidade. Este contém ainda mais informações 

acerca do assunto. Nos é dito que tanto homens quanto mulheres “ao nascimento”, 

que “persistem” em sua disforia de gênero – segundo eles nem todos serão disfóricos 

de gênero por toda a vida – sentem, na maioria dos casos, atração sexual por pessoas 

de mesmo sexo de nascimento. Antes de mais nada, é importante sinalizar a postura 

que a APA assume frente aos transexuais: eles, em momento algum, aceitam e tratam 

o indivíduo pelo gênero com o qual se identificam, pelo contrário, toda vez que falam 

sobre essas pessoas é através da referência ao gênero que lhes foi atribuído ao 

nascimento (ou o sexo biológico), que seria, portanto, o considerado normal e 
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correto.  Posto isso, esse dado que o DSM-V traz de que grande parte dos disfóricos 

se interessam por pessoas do mesmo sexo – considerando o gênero designado – 

apontaria para uma suposta homossexualidade desses sujeitos. Contudo, esse tipo 

de entendimento parece distorcido, na medida em que o DSM, ao desconsiderar a 

identidade do sujeito, tratando-o por aquilo que ele não se identifica, toma essa 

relação como uma mulher desejando outra mulher e um homem desejando outro 

homem. Pois, no fim das contas, uma pessoa a quem lhe atribuíram o sexo feminino 

ao nascimento, seria sempre uma mulher, assim como no caso dos homens. 

Independentemente de qualquer coisa, das transformações corporais e sociais pelas 

quais esses sujeitos possam passar, estes seriam eternamente tratados por aquilo 

que lhe disseram que eram quando nasceram. Desconsiderando então a identidade 

que o sujeito assume, eles não consideram se tratar de uma relação heterossexual, 

mesmo quando falamos de casos em de um homem transexual desejando uma 

mulher ou uma mulher transexual desejando um homem. Como os transexuais serão 

eternos homens e mulheres de “mentira”, “farsantes”, o DSM jamais poderia 

considerar essas relações como heterossexuais. Mais uma vez o critério da 

heterossexualidade compulsória (macho/fêmea) reproduz e multiplica binarismos 

(sexo/gênero; natureza/cultura; homem/mulher; cis/trans; 

homossexualidade/heterossexualidade) sem nada explicar. 

E quanto às crianças cuja disforia de gênero não persiste também 

encontraríamos presente, na maioria dos casos, a homossexualidade: 

 
No caso de crianças do sexo masculino ao nascimento cuja disforia de gênero 
não persiste, a maioria é androfÜica (sente atração física por homens) e 
frequentemente identifica a si mesmo como gay ou homossexual (variando 
de 63 a 100%). No caso de crianças do sexo feminino ao nascimento cuja 
disforia de gênero não persiste, o percentual de ginecofüicas (sentem atração 
física por mulheres) e que identificam a si mesmas como lésbicas é menor 
(variando de 32 a 50%) (DSM-V, 2014, p. 456). 
 

Nesses casos, parece se tratar de fato da homossexualidade, pois temos aqui 

pessoas cuja identidade de gênero é masculina e sentem atração sexual por outros 

homens, e pessoas cuja identidade de gênero é feminina e sentem atração sexual por 

outras mulheres. Podemos dizer assim, que, de acordo com a perspectiva do DSM-V, 

a maioria dos sujeitos que tiveram disforia de gênero em algum momento, seja ela 

persistente ou não, são homossexuais. Logo, um diagnóstico de transexualidade teria 

como consequência, na maioria dos casos, um “diagnóstico” concomitante de 

homossexualidade. Essa associação segue no tópico em que a se discorre sobre o 
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desenvolvimento e curso da Disforia de Gênero. Ali também é dito que, nos casos em 

que a disforia começa precocemente em pessoas do sexo masculino (“ao 

nascimento”), quase sempre há um desejo sexual por outros homens e, ainda, é 

possível que em algum momento da vida a disforia desapareça e então essas pessoas 

comecem a se identificar “como gays ou homossexuais, ocorrendo, em seguida, a 

recorrência da disforia de gênero” (DSM-V, 2014, p. 456). Já nos casos em que em 

que a disforia de gênero começa tardiamente em pessoas do sexo masculino existe, 

com frequência, comportamentos de “travestismo” que provocam excitação sexual. 

Além disso, mulheres transexuais cuja disforia acontece tardiamente e que moram 

com mulheres, após fazerem a transição de gênero acabam por assumir também uma 

identidade lésbica. A homossexualidade nesse caso, que aparece com o termo 

“lésbica”, é apresentado como algo com o qual o sujeito se identifica e não como a 

posição que o DSM-V toma frente a essa situação, ou seja, não é considerado como 

relação lésbica pelo manual. Aponta-se também para a questão do “travestismo” que 

parece ser exposto como um problema. Por fim, no caso das mulheres (“ao 

nascimento”) também se diferencia entre aquelas cuja disforia se iniciou precoce e 

tardiamente. No primeiro caso é dito que, quase sempre, sentem desejo sexual por 

outras mulheres. E na segunda situação sentiriam desejo sexual por homens e que, 

após transitarem de gênero assumiriam uma posição de homem gay. Em ambos a 

homossexualidade é apontada: no primeiro pelo próprio manual, pelo fato de suas 

“características biológicas clássicas” dizerem que são mulheres e se interessarem por 

mulheres, independentemente de sua identidade de gênero, seriam homossexuais. E 

quanto as mulheres (“ao nascimento”) que sentem atração por homens, após a 

transição se diriam gays. Apesar de o manual assumir uma postura que lhe impede, 

no segundo caso, de entender essa relação como homossexual, aponta para a essa 

identidade sexual que o sujeito assume. Sendo assim, nas duas situações a 

homossexualidade é posta. 

Considerando todos esses dados, podemos dizer que o DSM-V continua 

atuando na direção de diagnosticar a homossexualidade, apesar de ser enquanto um 

problema de disforia de gênero, dando continuidade à uma lógica homofóbica 

presente na APA, mesmo que agora seja feito de maneira disfarçada. Essas questões 

foram apontadas por Butler (2009) ao falar sobre o DSM-IV, mas parecem 

completamente aplicáveis também a essa versão atualizada do manual psiquiátrico. 

Sendo assim, é possível dizer que o DSM nunca deixou de considerar a 
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homossexualidade como uma doença, apesar de ter mudado a maneira de apresentá-

la, agora dentro de outras categorias diagnósticas, como informações aparentemente 

despretensiosas que parecem compor e caracterizar esse amplo espectro de pessoas 

e suas vivências, dentre eles os transexuais, ou segundo o nome diagnóstico, os 

disfóricos de gênero. Verifica-se que o caráter homofóbico não se restringe aos termos 

usados para se referir a essas vivências. Ele atua, por outro lado, de maneira mais 

ampla ao postular a heterossexualidade compulsória em todas as vivências, como 

única forma possível e inteligível de existência.  
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4 ALGUNS DESDOBRAMENTOS DA PATOLOGIZAÇÃO DA 

TRANSEXUALIDADE 

 

 

No tópico anterior foi feita uma análise epistemológica das categorias 

diagnósticas da transexualidade nas últimas três versões do DSM. Dando 

continuidade à discussão, nesse tópico, será feito um debate sobre as consequências 

políticas e práticas dessa patologização20.  

Assim como discutido no tópico anterior, há ainda nos dias atuais uma 

categoria diagnóstica presente no DSM-V que patologiza todos os indivíduos 

transgêneros. Este manual psiquiátrico possui grande importância, visto que serve 

como base não apenas para a prática médica, mas orienta e respalda diferentes 

instituições e saberes científicos. Desse modo, a existência da categoria Disforia de 

Gênero – que afirma que todas as pessoas que não correspondem à expectativa 

social de conformidade entre o que se entende por sexo e gênero são doentes – 

produz efeitos em diferentes instâncias e níveis. Levando em consideração que o 

saber médico possui grande valor social e é considerado fonte confiável de verdade, 

situações que envolvam violência e assassinato ainda partem, muitas vezes, da noção 

de que a transexualidade é uma patologia ou mesmo uma aberração. Esses sujeitos 

se tornam vulneráveis frente a estigmatização e abjeção. 

Quando se fala de doença discute-se também a possibilidade de uma cura ou 

algo próximo a isso. Nesses casos são criados aparatos e busca-se convencer as 

pessoas de que o melhor a se fazer é um ajuste dos seus corpos para que assim 

possam se conformar à norma social de coerência entre sexo, gênero e desejo. As 

intervenções corporais são consideradas, por algumas instâncias, como o Conselho 

Federal de Medicina, a parte mais importante do “tratamento” dos transexuais. Além 

de uma tentativa de convencimento de que essa é a solução, algumas instituições 

ainda estabelecem os critérios que precisam ser cumpridos para que a pessoa possa 

ter acesso a alguns tipos de serviço: no caso do Brasil, por exemplo, para que o sujeito 

possa se submeter a intervenções cirúrgicas é preciso um diagnóstico profissional de 

                                                           
20 Nesse tópico será feita uma análise prática dos desdobramentos da psiquiatrização da 
transexualidade de modo geral, à luz da discussão feita por Butler, que remete a temática da realidade 
sócio histórica norte americana. No tópico seguinte será apresentado o contexto da transexualidade 
especificamente centrado na realidade brasileira através de uma análise política e social. 
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transexualidade e um acompanhamento multidisciplinar por um período mínimo de 

dois anos. Espera-se que o sujeito apresente todas aquelas características presentes 

no DSM, este que estabelece uma única possibilidade de vivência da transexualidade 

e desconsidera a multiplicidade dessa experiência. Além deste instrumento 

psiquiátrico ser usado como um meio de interpretação dessa vivência, funciona 

também como um norteador no atendimento oferecido aos transexuais, influenciando, 

inclusive, o modo como a relação entre esses sujeitos e os profissionais da saúde se 

estabelecem.  

Dentre as instituições que norteiam suas práticas a partir do DSM, podemos 

encontrar os seguros de saúde (BUTLER, 2009). Considerando o fato de que as 

companhias de seguro compõem a rede privada de assistência à saúde, possuem 

como objetivo principal a obtenção de lucro. Desse modo, a maioria delas somente se 

dispõem a pagar por intervenções médicas requeridas por transexuais – que são 

muito caras – porque eles ainda são considerados doentes. Consideram, portanto, se 

tratar de procedimentos medicamente necessários e não, por outro lado, cirurgias 

eletivas. Afim de exemplificar essa diferenciação, Butler (2009) faz uma analogia com 

o modo que, nos Estados Unidos, são tratadas as mastectomias medicamente 

necessárias e as eletivas. Na primeira categoria estariam as mulheres que precisam 

retirar os seios devido a um câncer, por exemplo, enquanto que na segunda poderiam 

estar inclusos homens transexuais – caso não fossem considerados doentes. Ela diz, 

contudo, ser possível questionar a própria noção de escolha: mesmo em situações de 

câncer, existem diferentes maneiras de se lidar com a doença. Nesses casos a 

decisão pelos tratamentos pode ser diversa, estando dentre as possibilidades a 

“radiação, quimioterapia, Arimidex, lumpectomia, mastectomia parcial e total” 

(BUTLER, 2009, p. 106). 

Desse modo, é possível afirmar que o diagnóstico funciona, em algumas 

situações, como porta de acesso aos serviços de saúde, em especial em países onde 

a rede privada de saúde é mais forte e estruturada do que a pública. Esse fato acaba 

por produzir opiniões diversas acerca da manutenção ou retirada da categoria Disforia 

de Gênero dos manuais psiquiátricos. Existem grupos de pessoas que acreditam que 

esse diagnóstico é positivo e eficaz, na medida em que obriga as companhias de 

seguro a arcar com os custos das intervenções corporais que alguns transexuais 

desejam realizar, pois ao ser considerado uma doença psiquiátrica, o tratamento é 

entendido como medicamente necessário. E, alcançar os objetivos pretendidos, bem 
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como a facilidade de “legitimação de benefícios do seguro-saúde, de tratamento 

médico e de direitos jurídicos” (BUTLER, 2009, p. 97) gerados pelo diagnóstico, seria, 

para eles, um meio de produção de autonomia. Por outro lado, existem pessoas que 

acreditam que a existência de uma categoria diagnóstica que patologiza os 

transexuais não pode ser, de nenhuma forma, produtora de autonomia, visto que isso 

significa “ser, de certa maneira, considerado doente, errado, disfuncional, anormal e 

sofrer uma certa estigmatização em consequência desse diagnóstico” (BUTLER, 

2009, p. 96). 

Desse modo, se por um lado existem pessoas que acreditam que a 

possibilidade de transição entre os gêneros, facilitada pelo acesso aos serviços das 

companhias de saúde, produz autonomia, mesmo que para isso precisem ser 

diagnosticadas, por outro, existem pessoas que afirmam que esse não é o caminho. 

Patologizar uma existência, simplesmente porque ela não se conforma às normas 

sociais culturalmente estabelecidas, implica fazer diversas suposições 

e estigmatizações, pois o diagnóstico, segundo Butler (2009, p. 97), pressupõe que 

 
Certas normas de gênero não foram adequadamente assimiladas e que 
ocorreu algum erro ou falha. Ele assume pressupostos sobre os pais e as 
mães e sobre o que seja ou o que deveria ter sido a vida familiar normal. Ele 
pressupõe a linguagem da correção, adaptação e normalização. Ele busca 
sustentar as normas de gênero tal como estão constituídas atualmente e 
tende a patologizar qualquer esforço para produção do gênero seguindo 
modos que não estejam em acordo com as normas vigentes (ou que não 
estejam de acordo com uma certa fantasia dominante do que as normas 
vigentes realmente são). 

 

Frente a essa divisão de opiniões, uma solução foi sugerida: o uso desse 

diagnóstico como mero instrumento para se conseguir os objetivos pretendidos, mas 

com a consciência e clareza de que os transexuais não são, na verdade, doentes. 

Contudo, será isso possível? Utilizar-se do diagnóstico, mesmo como um simples 

instrumento, seria lhe conferir validade e funcionalidade, abrindo margem para que 

ele continue exercendo sua função estigmatizadora e sendo apontado como eficaz 

por todo um saber médico que tem interesse em sua permanência nos manuais 

psiquiátricos que colocam os transexuais sob sua tutela. Somado a isso, talvez 

crianças e adolescentes não tenham capacidade de fazer esse uso instrumental e 

esclarecido. Em todo caso, parece perigosa essa relação, pois é possível uma 

internalização inconsciente do diagnóstico, causando sofrimento nos indivíduos por 

possuírem um suposto transtorno mental. Butler (2009) traz para a discussão Dr. 



48 

 

Richard Isay lembrando uma de suas falas sobre os efeitos do diagnóstico para as 

crianças: “‘pode causar dano emocional por ferir a autoestima de uma criança que não 

tem nenhum transtorno mental’. A solução que ele propõe é que os pais aprendam a 

dar apoio ao que ele chama de ‘características atípicas de gênero’” (BUTLER, 2009, 

p. 104-105). O que se verifica nesse processo é que o DSM acaba por ganhar vida 

própria, criando dificuldades na vida dos diagnosticados, que perdem direitos e 

liberdades “incluindo a custódia das crianças, o emprego e a moradia, devido ao 

estigma inerente ao diagnóstico ou, mais precisamente, devido ao estigma que o 

diagnóstico reforça e promove” (BUTLER, 2009, p. 109). 

De qualquer modo, é possível, portanto, que o diagnóstico muitas vezes atue 

de maneira ambígua, possibilitando ações, ao mesmo tempo em que as restringe, 

trazendo até certo ponto benefícios à diversas pessoas que não tem condições 

financeiras para arcar com os altos custos das intervenções médicas, mas também 

atuando com grande força patologizante, o que reforça e reitera um lugar que o social 

deu a essas pessoas de marginalidade e doença. Sendo assim, se não se pode 

ignorar as vantagens trazidas pelo diagnóstico, nem subestimar sua força 

patologizante, Butler (2009) afirma ser necessário o fim dessa categoria diagnóstica. 

Contudo, antes que isso aconteça, é importante a criação de medidas que permitam 

a obtenção desses mesmos benefícios independente da patologização dessas 

vivências. 

Enquanto a extinção desse diagnóstico não acontece, se faz necessário uma 

análise do seu funcionamento nos serviços de saúde e a que função ele vem cumprir. 

Butler (2009) diz que, nos Estados Unidos, a socialização da medicina está fortemente 

associada ao comunismo, e, sendo assim, frente à essa “ameaça comunista”, as 

companhias de seguro-saúde e o próprio Estado não podem e não se dispõem a 

bancar financeiramente os procedimentos sem que estes sejam considerados 

medicamente necessários. Contudo, essas intervenções somente são entendidas 

como necessárias a partir do diagnóstico psiquiátrico de Disforia de Gênero e, para 

tal, o sujeito precisa estar de acordo com os parâmetros estabelecidos, ou seja, cria-

se um aparato regulatório que determina os critérios sob os quais o sujeito precisa se 

submeter e preencher para que tenha direito de transformar seu próprio corpo, 

podendo chegar perto, desse modo, de algo parecido com o exercício de sua 

liberdade: 
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É necessário que se estabeleça a existência de um conflito; é necessário que 
haja um sofrimento enorme; é necessário que haja uma identificação 
persistente com o outro gênero; é necessário passar um período de teste se 
travestindo no outro sexo durante todo o dia para que se avalie a adaptação; 
é necessário que haja sessões de terapia e cartas atestando o equilíbrio 
mental (BUTLER, 2009, p. 112). 

 

Se produz, dessa forma, um corpo que deve ser comum a todos aqueles que 

querem se tornar candidatos aos serviços de saúde, estes que irão oferecer a 

oportunidade de transformações corpóreas. O sujeito precisa ter a astúcia de entender 

quais são os parâmetros estabelecidos e se adequar a eles, como mostra Butler 

(2009, p. 112): “Essa pessoa tem de se submeter a rótulos e nomes, a incursões, a 

invasões; tem de ser medida com os parâmetros da normalidade; e tem de passar nos 

testes”. Isso porque, ao se criar uma categoria de disfóricos de gênero, ocorre uma 

generalização da experiência transgênera, apontando uma única existência possível, 

a qual todos devem se adequar. O sujeito não pode se valer da linguagem para expor 

e demonstrar aquilo que de fato pensa e sente, precisando renunciar sua própria 

liberdade para conseguir uma outra. Em última instância, a função que o diagnóstico 

exerce aqui não aponta para capacidade do sujeito de se adequar ou não às normas 

do gênero com o qual se identifica, mas, na verdade, se ele é capaz de se adequar 

ao discurso psiquiátrico que produz e reitera essas normas. 

Se a autonomia é atingida ao conseguir transformar o próprio corpo, fazer uso 

dele, o exercício de liberdade somente pode se dar quando o sujeito transexual se 

submete a este aparato regulatório. A liberdade está em relação e é condicionada 

pelos meios sociais no qual o indivíduo está inserido (BUTLER, 2009). Para muitos 

transexuais a única forma de ter acesso aos serviços que irão permitir uma 

modificação no próprio corpo é aprendendo a se apresentar em um outro discurso, 

 
Num discurso que não é o seu - um discurso que apaga você no ato de 
representar você -, num discurso que exclui a linguagem que você poderia 
preferir usar na descrição de quem você é, como você chegou aqui e o que 
quer desta vida. Tal discurso exclui tudo isso, ao mesmo tempo em que 
apresenta a promessa - se é que não é uma chantagem - de que você tem 
uma chance de alcançar a sua vida, o corpo e o gênero que você quer, dado 
que você concorde em falsificar a si mesma e, ao fazê-lo, em apoiar e ratificar 
o poder desse diagnóstico sobre muitas pessoas no futuro (BUTLER, 2009, 
p. 113). 

 

Esse diagnóstico é considerado imprescindível para permitir o acesso à parte 

dos serviços de saúde, pois somente pode modificar seu corpo quem é considerado 

transexual pela equipe médica ou multidisciplinar. Se nos Estados Unidos a questão 
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da saúde pública é complicada por estar associada ao comunismo, no Brasil ela é um 

direito universal, ou seja, de todos os brasileiros. O nosso Estado oferece atenção aos 

transexuais em diferentes níveis e modalidades. Contudo, ainda assim, é necessário 

o diagnóstico para a realização das intervenções cirúrgicas. As pessoas que temem 

pela perda de direitos com a possível extinção da categoria psiquiátrica acreditam que 

o Estado também pode, com isso, deixar de custear esses procedimentos, tal qual os 

seguros de saúde. Desse modo, é importante buscar compreender também que noção 

é essa de Estado ao qual estamos nos referindo. 

Bento e Pelúcio (2012, p. 577) dizem se tratar aqui de uma inversão da lógica 

do que é pertencer à comunidade Estado-Nação, pois “os interesses hegemônicos do 

Estado passam a ser defendidos como verdades a-históricas e a biopolítica passa a 

ser naturalizada por um discurso de atemporalidade”. O Estado considera a 

necessidade de uma linearidade entre órgãos sexuais, gênero, desejo e as práticas 

sexuais, diferenciando os normais de gênero de todos os outros que fogem desse 

contínuo, o que acaba por produzir um modus operandi que coloca a margem todos 

aqueles que não são “normais”. Isso aparece como uma grande contradição a uma 

das noções básicas do Estado: de universalidade, na qual todos são iguais perante a 

lei e devem possuir os mesmos direitos21. 

O Estado somente se torna concreto e se dá a partir das ações dos sujeitos 

que o compõe, sujeitos estes históricos. De acordo com Bento e Pelúcio (2012), nós 

o produzimos em cada ato, diariamente. Ele não é, ao contrário, uma entidade dada 

e fixa que está sobre nós, detentor de um poder absoluto. Logo, como somos nós os 

responsáveis por sua formação e transformação, nos silenciar frente a marginalização 

e patologização das vivências trans, que é efetivada propositalmente pelo Estado, nos 

torna não mais vítimas passivas, mas sim cúmplices dessa estigmatização. Ao aceitar 

o lugar em que os transgêneros foram colocados, ao invés de questionar e lutar pelos 

seus direitos enquanto cidadãos em um Estado que deve ser universal, compactua-

se e se permite que permaneçam às margens da sociedade. É fundamental, portanto, 

assumir uma posição contrária a esse tipo de argumento, considerado por essas 

autoras, como derrotista. 

                                                           
21 Curiosa contradição, pois como vimos acima, cf. p. 16, a emergência histórica da ideia de igualdade 
no iluminismo que está no surgimento do gênero feminino como diferente e inferior. 
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Somado a isso, a necessidade de um diagnóstico para poder dispor do próprio 

corpo acaba por prejudicar a autonomia desses sujeitos, pois se entende que estes 

não são capazes de saber sobre si, que é necessário que um outro, que um 

especialista, seja ele médico ou outro profissional, lhe diga se ele é ou não um 

transexual verdadeiro. Considera-se que caso não seja e se submeta à alguma 

mudança corporal, é possível que ele se arrependa posteriormente. Como se fosse 

possível a esses profissionais saber algo que vai acontecer futuramente. É 

estabelecida, portanto, uma relação tutelar e paternalista desses profissionais frente 

aos transexuais. Com isso, é reforçado o estatuto de doença imposto a essas 

pessoas, em um 

 
Procedimento que, por meios institucionais, escamoteia a posição 
hegemônica de que essas pessoas são transtornadas, portadoras de 
subjetividades desconectadas com a realidade e, portanto, sem condições 
psíquicas de administrar suas escolhas. Essa é uma estratégica discursiva 
que retira a autonomia e não reconhece a condição de sujeitos das pessoas 
transexuais e travestis (BENTO e PELÚCIO, 2012, p. 576). 

 

Há aqueles que acreditam que não deveriam haver regras que obrigassem os 

transexuais a passar pelas mãos de psiquiatras e psicólogos, uma vez que não são 

doentes mentais, devendo essas questões serem, portanto, discutidas apenas entre 

o sujeito que deseja passar por algum processo de transformação e o clínico geral 

que irá torná-lo efetivo, em uma relação na qual o paciente assume posição de cliente, 

como qualquer outro. Questiona-se ainda: por que uma mulher que quer reduzir os 

seios ou mesmo aumentá-los, ou tomar hormônios de estrogênio por conta da 

menopausa, por exemplo, não precisa de um atestado sobre sua saúde mental e nem 

mesmo passar por anos de terapia enquanto uma pessoa transexual precisa? Butler 

(2009) responde que o que diferencia esses casos dos transexuais, que também 

querem modificar seus corpos, é que, no primeiro, as pessoas estão se submetendo 

a cirurgias e a tratamentos hormonais dentro da norma, dentro do que é socialmente 

aceito, apenas aperfeiçoando o que se entende como natural, e muitas vezes até 

reforçando as próprias “normas tradicionais de gênero”. Os transexuais, por outro 

lado, precisariam passar por acompanhamento psicológico e psiquiátrico para que 

estes profissionais prevejam se o sujeito irá, posteriormente, se arrepender ou não de 

suas escolhas de transformar o corpo, uma vez que existiriam relatos de pessoas que 

acabaram se suicidando após as operações e procedimentos. Concebe-se, desse 
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modo, a ideia de que transexuais são suicidas em potencial, precisando, portanto, 

estabelecer um protocolo que os obrigue a passar pelo saber e práticas psi. 

Butler (2009) aponta, contudo, a necessidade de cautela ao se discutir sobre 

o fim da “intermediação” dos psicólogos e psiquiatras e deixar essas questões serem 

trabalhadas apenas pelos clínicos gerais, pois é preciso antes questionar se estes 

estão prontos para essa responsabilidade ou se merecem confiança para tratar desse 

assunto. Ou se, por outro lado, “o mundo dos terapeutas progressistas oferece mais 

chance para uma passagem mais humana e exitosa através do processo diagnóstico” 

(BUTLER, 2009, p. 105). Ela diz ainda não ter uma resposta sociológica para isso, 

mas afirma que estas questões não devem ser perdidas de vista.  Considera, contudo, 

que a perspectiva de que não deveria haver mediação é interessante, na medida em 

que o paciente transexual, assumindo o papel de cliente, exerce sua autonomia de 

apenas mais um consumidor de intervenções médicas, como qualquer outra pessoa. 

Bento e Pelúcio (2012, p. 576), por outro lado, são enfáticas ao defender o fim 

da relação tutelar da transexualidade existente ainda nos dias de hoje: 

 
Se partirmos do pressuposto de que há múltiplas possibilidades de 
experiências e práticas de gênero, e de que as pessoas que solicitam 
alterações corporais ou desejam migrar legalmente de um gênero imposto 
para outro com o qual se identificam são sujeitos capazes de conferir sentido 
para essas transformações, não há justificativa para definir um protocolo 
fundamentado no transtorno mental. 

 

Além de todas essas questões que o diagnóstico de Disforia de Gênero evoca, 

encontramos uma categoria psiquiátrica repleta de equívocos e falhas, assim como 

visto no tópico anterior, o que nos permite colocar em xeque a validade desse material 

e desse tipo de saber que justifica a patologização das existências trans com base 

apenas em normas gênero localizáveis em um determinado contexto social e histórico, 

tomadas, entretanto, como imutáveis, universais e a-históricas. Nesse ponto já 

podemos afirmar que o saber psiquiátrico e, consequentemente, o DSM partem da 

ideia de que o gênero é uma espécie de essência interior que os seres humanos 

possuem, localizada em um corpo condizente com características biológicas “de 

masculino e feminino [...], como cromossomos sexuais, gônadas, hormônios sexuais 

e genitália interna e externa não ambígua” (DSM-V, 2014, p. 451). Sendo nós 

supostamente formados e compostos por essa “essência”, saberíamos sobre as 

normas de gênero correspondentes ao nosso “sexo biológico”, restando apenas, 

segundo Butler (2009), a avaliação de quão adequadas e integradas essas normas 
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estão nos corpos dos sujeitos. Os gêneros, de acordo com essa perspectiva, são fixos 

e universais, são o feminino e o masculino, são a essência que nos constitui, e não 

podem ser modificados, apesar de alguns sujeitos não se identificarem com sua 

“natureza” e precisarem transitar: é o sujeito que transita, não as normas de gênero 

que se alteram. O sujeito transexual precisaria, portanto, se adequar às normas do 

outro gênero. 

Entende-se a transexualidade como um modo de existir que extrapola o 

normal, o “natural” e o inteligível, contudo não existe no corpo nenhuma disfunção que 

possa justificar ou caracterizar um sujeito diagnosticado com disforia de gênero como 

portador de um transtorno. É justamente por isso que os psiquiatras precisam recorrer 

às normas de gênero para poder patologizar todos aqueles que dela fogem ou 

desviam, avaliando qual é o nível de feminilidade ou masculinidade do sujeito em 

questão. Bento e Pelúcio (2012, p. 573) mostram que “não existem testes clinicamente 

apropriados e repetíveis ou testes simples e sem ambiguidades. O que assusta é 

perceber que tão pouco conhecimento, credenciado como científico, tenha gerado 

tanto poder”. Além disso, essas questões são tratadas de modo explícito no DSM-IV, 

quando a APA admite não existir nenhum teste que capaz de indicar a presença do 

TIG, afirmando que 

 
Na presença de um exame físico normal, geralmente não se indica o cariótipo 
de cromossomos sexuais e avaliações de hormônios sexuais.  A testagem 
psicológica pode revelar identificação ou padrões de comportamento do 
gênero oposto (DSM-IV, 2002, p. 550). 

 

Bento e Pelúcio (2012) apontam como isso é problemático: existe um saber e 

uma prática que criam protocolos, permitem ou negam intervenções, e estabelecem 

uma “normalidade de gênero”, mas que, ao mesmo tempo, reconhece que suas 

afirmações não são confiáveis. Concluem então se tratar de um instrumento que 

produz, ao mesmo tempo em que regula, uma “visão cultural hegemônica e singular 

de gênero” (BENTO e PELÚCIO, 2012, p. 578), possuindo um lugar social relevante 

na medida em que se mascara de verdade universal e a-histórica. O que é possível 

porque se apresenta como um discurso científico. 

Apesar da retirada desse trecho do DSM ao se publicar a versão seguinte, a 

APA continua a não oferecer uma justificativa para a disforia de gênero que não seja 

referente às normas sociais, ainda que a busque em três âmbitos: temperamental; 
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ambiental; e genéticos/fisiológicos, como exposto no tópico anterior22. Contudo, 

parecem não chegar a uma conclusão efetiva e válida que permite a identificação do 

“transtorno” em alguns indivíduos, continuando a usar as normas de gênero como 

parâmetro. Ao discorrer sobre os fatores genéticos e fisiológicos, o DSM-V (2014, p. 

457) diz que “as evidências atuais são insuficientes para rotular disforia de gênero 

sem um transtorno do desenvolvimento sexual como uma forma de intersexualidade 

limitada ao sistema nervoso central”, logo, eles somente seriam capazes de 

caracterizar a disforia de gênero quando esta estivesse associada a algum outro 

transtorno, pois ela por si própria não poderia ser identificada, a não ser com base na 

análise cultural dos comportamentos dos sujeitos. 

Bento e Pelúcio (2012) afirmam que é necessário que não se perca de vista 

que o DSM, bem como outros instrumentos, como o CID e o SOC, são falsos e criam 

“identidades abjetas”. Eles são produzidos por “um grupo fechado de especialistas 

orientados pelos preceitos heteronormativos que, aliás, têm fundamentado a ciência 

ocidental moderna” (BENTO e PELÚCIO, 2012, p. 578). Dessa forma, cai por terra 

mais um dos argumentos que ainda é utilizado para tentar manter a categoria 

diagnóstica de disforia de gênero: a de que como existem instrumentos científicos 

criados por psiquiatras e outros cientistas a respeito do assunto, logo essa “patologia” 

pode ser e é comprovada cientificamente. Essa defesa não parece cabível, uma vez 

que o próprio DSM admite não ter capacidade de avaliar objetivamente e com 

confiabilidade os indivíduos suspeitos de disforia, que continuam sendo patologizados 

a partir de normas de gênero sociais que são tomadas como universais e a-históricas. 

Bento (2014, p. 50) diz que “nada do que se inscreveu sobre os trânsitos entre os 

gêneros no âmbito patologizante da clínica tinha ou tem uma gota de neutralidade 

científica. São valores morais e religiosos transfigurados em verdades científicas”. 

Partindo da noção encontrada de que a base usada pelo DSM e diversos 

saberes científicos para entender a transexualidade não tem a ver com conclusões 

biológicas de desvios psicológicos, mas sim com as normas sociais de gênero 

tomadas como fatos a-históricos, se faz necessário buscar uma nova compreensão 

do que seja gênero, sexo, desejo, corpo, papéis sociais entre outras ideias que 

parecem compor as “identidades” dos sujeitos, pois desse modo, se torna possível a 

                                                           
22 Cf. p. 34. 
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compreensão da transexualidade como apenas mais um modo, dentre tantos outros, 

de existência e, sob essa nova ótica, nada tem a ver com patologia. 

O gênero, para Butler (2014, p. 20), “estabelece interseções com modalidades 

raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente 

constituídas” e, sendo assim, nem sempre foi coerente nos contextos históricos. Não 

é possível compreendê-lo independente das relações que ele trava tanto com a 

política, quanto com a cultura, visto que é nesse meio que ele se produz e se mantém. 

Ele, ao longo da história, foi estabelecido em nossa cultura como algo diferente do 

sexo, criando-se essa dicotomia cada vez mais reforçada por diversas estruturas. Isso 

se deu, primordialmente, para que se pudessem questionar a noção de que a biologia 

funcionaria como o destino, sendo algo, portanto, intratável e que determinaria o sexo. 

O gênero, por outro lado, não seria um resultado causal dessa determinação biológica, 

pelo contrário, seria fruto de uma construção social e, por isso, não é fixo. Ele seria, 

desse modo, uma “interpretação múltipla do sexo” (BUTLER, 2014, p. 24). Sendo o 

gênero algo independente do sexo, não haveria motivos para continuar a pensar que 

ele deve também obedecer ao binarismo mulher/homem. Entretanto, se o gênero é 

construído culturalmente ele parece ser tão fixo e determinado pelo destino quanto 

seria o próprio sexo. Entendido como inscrições “em corpos anatomicamente 

diferenciados, sendo esses corpos compreendidos como recipientes passivos de uma 

lei cultural inexorável” (BUTLER, 2014, p. 26). A cultura passa a ser também destino. 

Com relação ao sexo enquanto algo imutável, Butler (2014) afirma que se nos 

é possível colocá-lo em questão, talvez a própria noção de sexo seja, assim como o 

gênero, uma construção cultural. Desse modo, é possível concluir que “a rigor, talvez 

o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero 

revela-se absolutamente nenhuma” (BUTLER, 2014, p. 25). Portanto, o gênero deixa 

de ser uma interpretação cultural do sexo, visto que a dicotomia entre eles se mostra 

inexistente; são, no fundo, a mesma coisa. O sexo, então, é também 

 
O meio discursivo/cultural pelo qual “a natureza sexuada” ou “um sexo 
natural” é produzido e estabelecido como “pré-discursivo”, anterior à cultura, 
uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura. [...]. Essa 
produção do sexo como pré-discursivo deve ser compreendida como efeito 
do aparato de construção cultural que designamos por gênero (BUTLER, 
2014, p. 25-26). 

 

Nas concepções hegemônicas atuais, tanto o sexo, quanto o gênero 

apresentam-se na forma de substância, como sendo essências interiores 
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responsáveis por determinar nosso modo de agir, preferências e desejos, além de 

comporem um corpo passivo, que ora se deixa determinar pela natureza, ora pela 

cultura, mas que ainda assim, é anterior a essas duas forças. Contudo, o corpo é em 

si uma construção, não um “ser”. Segundo Butler (2014, p. 198), é uma “fronteira 

variável, uma superfície cuja permeabilidade é politicamente regulada, uma prática 

significante dentro de um campo cultural de hierarquia do gênero e 

heterossexualidade compulsória”. O gênero e o sexo não são, portanto, identidades, 

visto que “ser” um sexo ou um gênero é fundamentalmente impossível (IRIGARAY, 

1985). O gênero não é substância, mas também não é um composto de atributos 

flutuantes. Essa falsa ideia de núcleo é fruto de uma produção performativa das 

práticas que regulam a coerência do gênero e as impõem; não existe identidade de 

gênero por trás da sua expressão. O gênero é, portanto, performativo, é um feito, 

apesar de não apontar para um sujeito preexistente à obra, pois “não há ‘ser’ por trás 

do fazer, do realizar e do tornar-se; o ‘fazedor’ é uma mera ficção acrescentada à obra 

– a obra é tudo” (NIETZSCHE, 1969, p. 45). 

Sendo assim, não existe uma essência natural, proveniente da suposta 

“natureza biológica”, que irá determinar a maneira como se experimenta as 

performances de gênero. Isso dá fim a noção de que transexuais são cópias falsas 

dos homens e mulheres de verdade, cópias frente à uma origem natural, pois rompe-

se com a própria ideia de homens e mulheres “de verdade”. Todos passariam a ser 

cópias, pois todos precisariam “assumir o gênero da mesma forma: através da 

reiteração dos atos” (BENTO, 2014, p. 61). 

A falsa ideia de identidade, performaticamente produzida pelos atos e mantida 

pelas instituições, é assegurada por alguns conceitos estabilizadores, são eles: o 

sexo, o gênero e a sexualidade. A coerência entre esses três pontos produz a noção 

de identidade e, logo, o próprio significado do que é uma “pessoa”. Se “pessoa” é 

sinônimo de continuidade entre esses conceitos, todos os sujeitos que rompem com 

esse contínuo pareceriam pessoas, apesar de talvez não serem. Este constructo 

seria, então, colocado em questão pelos gêneros ininteligíveis (BUTLER, 2014). 

Os gêneros inteligíveis são considerados aqueles que, segundo Butler (2014, 

p. 38) estabelecem “relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática 

sexual e desejo”. Todos aqueles que rompem com essa relação, em que o sexo e o 

gênero devem ser correspondentes e apontar para um desejo e prática 

heterossexuais, passam a fazer parte dos “espectros de descontinuidade e 
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incoerência” (BUTLER, 2014, p. 38). Sendo considerados desviantes, errados, são 

frequentemente proibidos e patologizados. Dentro desse espectro, é possível 

encontrar diversas vivências, entre elas a transexualidade e todos aqueles desejos 

que “não estão de acordo” com o sexo e o gênero. Essas “identidades” de gênero 

desviantes “parecem ser meras falhas do desenvolvimento ou impossibilidades 

lógicas, precisamente por não se conformarem às normas de inteligibilidade cultural” 

(BUTLER, 2014, p. 39). O considerado “normal” na nossa sociedade, guiada pela 

heterossexualidade compulsória, é a oposição assimétrica entre o “feminino” e o 

“masculino” referentes à fêmea e ao macho da natureza que se complementam e 

reproduzem. 

É partindo dessas noções que instrumentos como o DSM são criados, em que 

saberes dito científicos patologizam, de alguma forma, as vivências que estão em 

desacordo com a norma social. Um dos maiores problemas frente a esse fato é que, 

além de considerar doente aquilo que não segue a regra, produz e se vale de um 

discurso no qual se tenta apresentar suas ideias como se fossem verdades 

inquestionáveis, que independem de qualquer momento histórico, social e cultural. E 

por assumirem a forma de conhecimento científico são usados e reforçados por 

diversas instituições que regulam sua prática a partir dele. Os direitos de todas essas 

pessoas, inclusive os dos transexuais, é negado frente a essa patologia. Lhes é 

negado o próprio direito de existir, de viver. São mortos, vítimas de violência – de todo 

tipo – diariamente, não conseguem se manter nas escolas e nem se inserir no mundo 

do trabalho. Não podem dispor do próprio corpo se não se submetem a essa lógica 

que lhes diz que são errados e doentes. 

Frente a essa realidade começaram a surgir movimentos globalizados em 

cinco continentes - América (do Norte e do Sul), Europa, África e Ásia - que lutam não 

apenas pela extinção do diagnóstico da Disforia de Gênero dos manuais de 

transtornos mentais, mas, sobretudo, pelo fim da patologização da transexualidade, 

pois, como vimos no tópico anterior, uma coisa não necessariamente implica outra, a 

exemplo do caso da homossexualidade. Essas organizações, que somam mais de 

100, se estruturam em torno de cinco pontos principais, como nos mostra Bento e 

Pelúcio (2012, p. 573): 
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1) retirada do Transtorno de Identidade de Gênero (TIG) do DSM-V23 e do 
CID-11; 2) retirada da menção de sexo dos documentos oficiais; 3) abolição 
dos tratamentos de normalização binária para pessoas intersexo; 4) livre 
acesso aos tratamentos hormonais e às cirurgias (sem a tutela psiquiátrica); 
e 5) luta contra a transfobia, propiciando a educação e a inserção social e 
laboral das pessoas transexuais. 

 

Uma pergunta parece importante de ser feita nesse momento: como poder-

se-ia entender a demanda de transformações corporais feitas por transexuais sem 

precisar diagnosticá-los e, consequentemente, patologizá-los? Butler (2009) parece 

nos dar uma direção ao nos mostrar que essas são demandas humanas amplas e 

legítimas, onde essas modificações possibilitarão a esses indivíduos fazer coisas que 

não poderiam antes – por diversos motivos – permitindo, dessa forma, o 

desenvolvimento de suas vidas. Além do poder da transição de proporcionar o fim do 

medo, da vergonha e da paralisia com o qual convivem diariamente, causando grande 

sofrimento para diversos transgêneros, há ainda a possibilidade de aumentar sua 

autoestima, permitindo uma melhoria na sua relação com as pessoas. Essas 

intervenções médicas ainda materializam e permitem que o desejo humano, 

considerado fundamental, de possuir um corpo que condiz com a experiência do 

sujeito de si mesmo, se concretize. 

Bento e Pelúcio (2012, p. 574) ainda defendem: “lutar pela despatologização 

é defender que nossas identidades fazem parte da diversidade e que temos direito a 

modificar nosso corpo quando assim decidirmos”. Dessa forma, a luta que se propõe 

travar diz respeito também à reivindicação da possibilidade de adquirir hormônios 

livremente, bem como o acesso às cirurgias. Diz da exigência que os transgêneros 

fazem de ter sua condição humana garantida, uma vez que vivem em uma sociedade, 

como mostra Bento (2014), onde a ideia de humanidade depende das categorias de 

gênero que somente são compreendidas a partir das normas de gênero, com a 

existência de apenas dois corpos: corpos-homens e corpos-mulheres. É uma luta pela 

autonomia e pela liberdade de pessoas que vivem em um Estado-Nação que tem 

como um dos princípios básicos a universalidade, apesar desta ainda ser colocada de 

lado quando é conveniente. 

 

                                                           
23 O texto de Bento e Pelúcio (2012) é anterior à publicação do DSM-V. Apesar da retirada do TIG do 
manual, em sua quinta versão, criou-se outra categoria para tratar do mesmo assunto, sob o nome de 
Disforia de Gênero. Como já vimos, essa retirada não corresponde à despatologização almejada. Ainda 
é atual, portanto, a luta pela retirada da transexualidade dos manuais psiquiátricos, bem como das 
outras questões que se seguem. 
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5 A TRANSEXUALIDADE NO CENÁRIO BRASILEIRO 

 

 

O fenômeno transexual no Brasil possui suas particularidades e história 

própria que precisam ser constantemente colocadas em pauta para compreendermos 

melhor a dinâmica do país. Há diversas publicações na imprensa que sustentam que 

o Brasil lidera o ranking mundial de número de assassinatos a essa população, de 

modo que, a expectativa de vida dos transexuais é, segundo o Grupo Gay da Bahia, 

menor do que a metade do restante da população (G1, 2017)24. Não há, contudo, 

dados oficiais sobre a mortalidade dos transexuais, visto que o IBGE considera 

unicamente o sexo biológico dos sujeitos. Outras instâncias, como os Ministérios da 

Saúde e da Justiça também lidam desse modo com a questão do sexo e, por isso, 

não disponibilizam dados sobre essa população ou, se o fazem, são de difícil acesso. 

Sabe-se, por relatos de experiências, que esses sujeitos são expulsos de casa, das 

escolas e dificilmente encontram trabalho precisando recorrer, em muitos casos, à 

prostituição. Ainda se fazem necessárias diversas mudanças para que os transexuais 

possam viver de maneira segura e digna no nosso país. Nesse tópico, no primeiro 

momento, serão abordadas questões referentes à história da transexualidade no 

Brasil, a partir de uma breve cronologia de alguns acontecimentos importantes acerca 

da transexualidade. Posteriormente será feita uma apresentação de um panorama da 

realidade brasileira, a partir de dados e notícias publicados em meios de comunicação 

e artigos científicos.  

 

 

5.1 BREVE CRONOLOGIA DA TRANSEXUALIDADE NO BRASIL 

 

 

Em 1971 foi realizada, no Brasil, a primeira cirurgia de redesignação sexual 

pelo cirurgião Dr. Roberto Farina. Essa prática ainda não era regulamentada e 

reconhecida, o que fez com que Farina se tornasse alvo de dois processos, um deles 

criminal e outro no Conselho Federal de Medicina, nos quais foi considerado culpado. 

                                                           
24 G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2017/04/brasil-e-o-pais-que-mais-
mata-travestis-e-transexuais-no-mundo-diz-pesquisa.html>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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Contudo, apesar de ser ainda ilegal nesse período, diversas cirurgias foram realizadas 

clandestinamente desde a década de 70 (COUTO, 1999). Nesse período foram 

iniciadas algumas ações isoladas, nos âmbitos jurídico e legal. E em 1979 o deputado 

José de Castro Coimbra apresentou um projeto de lei de sua própria autoria que 

visava regulamentar, na área jurídica, as questões referentes às pessoas transexuais. 

Esse projeto de lei foi aprovado pelo Congresso Nacional, contudo, o então Presidente 

da República João Figueiredo, durante a ditadura militar, o vetou (SAADEH, 2004). 

Nesse mesmo ano, o Conselho Federal de Medicina (CFM) foi consultado 

sobre a possibilidade de se colocar próteses mamárias de silicone em uma mulher 

transexual. O parecer do CFM foi desfavorável e a prática foi considerada 

desnecessária com base no artigo 92 do Código de Ética Médica que proibia a 

“indicação e execução de terapêutica ou intervenção cirúrgica desnecessária ou 

proibida pela legislação do país. A partir disso, estes pacientes foram indicados para 

tratamento psiquiátrico ou apoio psicológico” (AMARAL, 2007, p. 48). Esse protocolo 

passou por novo parecer de consulta em 1980, no qual foi colocada em questão a 

noção de necessidade de tratamento, visto que este possui um sentido sócio 

psicológico, além da relevância de perícias para que se compreenda se as pessoas 

que demandam esse tipo de intervenção realmente possuem algum problema 

psiquiátrico. Na parte conclusiva foi sugerido que se criasse uma resolução que 

regulamentasse as cirurgias de transgenitalização e intervenções secundárias. 

Em 1990, outro “Processo de Consulta CPM 0871/90 - PC/CFM/ 12/1991 [...] 

teve início no CFM em grau de recurso após ter passado por parecer negativo no 

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo” (AMARAL, 2007, p. 48). 

Nele, o homem transexual, cujo nome no processo é o do registro de nascimento, 

Marcia Vinharski da Silva, pediu autorização ao CFM para se submeter à cirurgia de 

ablação das mamas, indicada na época pelo cirurgião plástico Dr. Evaldo Lugue, o 

que poderia permitir uma melhora na sua adaptação na sociedade. Além disso, Silva 

pediu uma orientação ao Serviço de Assistência Jurídica da Prefeitura de São 

Bernardo do Campo para poder modificar seus documentos, alterando tanto o nome, 

quanto o sexo. Seu pedido ao CFM foi negado e na conclusão foi dito novamente, 

como no caso anterior, sobre a conduta médica somente poder realizar atos lícitos e 

necessários. Além disso, a retirada das glândulas mamárias foi compreendida como 

lesão corporal grave, segundo o artigo 129 do Código Penal. Foi dito ainda sobre a 

impossibilidade de mudança de sexo com a cirurgia: ainda que a mesma fosse 
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realizada, conferir ao sujeito uma identidade diferente ao sexo designado ao 

nascimento seria conferir-lhe “uma ‘capacidade’ que ele não possui” (AMARAL, 2007, 

p. 112). Sendo assim, não seria possível a um sujeito alterar sua identidade e registros 

civis, pois isso se enquadraria no crime de falsa identidade previsto no artigo 307 do 

Código Penal. 

O assunto das cirurgias de redesignação sexual começou a compor as pautas 

da mídia e, em 1995, foi realizado, segundo Amaral (2007), o primeiro debate sobre a 

transexualidade, cuja finalidade era a de tornar ético esse tipo de intervenção, como 

uma estratégia terapêutica. Dois anos mais tarde foi realizado o I Encontro Nacional 

dos Conselhos de Medicina, momento em que se retomaram essas questões e 

quando a plenária decidiu que a realização dessa intervenção cirúrgica se tornaria 

parte do fazer médico legal, uma vez que dizia respeito a um tipo de tratamento 

médico especial. Para que essa decisão pudesse se fazer valer era necessário, em 

primeiro lugar, que se criasse um embasamento legal que regulamentasse essa 

prática. O que foi feito através da Resolução CFM nº 1.482/97: 

 
Esta resolução considera que a cirurgia de transgenitalização tem como 
motivo essencial uma “intenção de beneficência”, baseada em dois princípios: 
um deles, fundamentalmente terapêutico, diz respeito à “busca da integração 
entre o corpo e a identidade sexual psíquica do interessado”; o outro refere-
se ao princípio de autonomia e justiça, ou seja, ao direito de dispor do próprio 
corpo e a não-discriminação no pleito à cirurgia (ARÁN, 2006, p. 59). 

 
Nesta resolução de 1997, o CFM parte da ideia de que os transexuais 

possuiriam um “desvio psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição do 

fenótipo e tendência à automutilação e ou auto-extermínio” (CFM, 1997, p. 20.944). 

Rompem, desse modo, com a leitura feita anteriormente de que essas intervenções 

cirúrgicas seriam crimes de mutilação, passando a compreendê-las como práticas 

com fins terapêuticos. Além disso, assumem que a cirurgia de modificação da genitália 

seria a fase mais importante do tratamento desse dito desvio psiquiátrico, expresso 

com o termo “transexualismo”25, cujo sufixo “ismo” exprime a ideia de doença. 

A partir disso, o CFM decidiu permitir a realização de cirurgias de 

neocolpovulvoplastia, neofaloplastia e outros procedimentos sobre as gônadas e os 

                                                           
25 Note-se que no Brasil é utilizado o termo transexualismo, como aparece nas Resoluções do CFM, 
ao invés do uso do nome TIG, como contido no DSM-IV na época. Vê-se, de modo geral, que as 
resoluções acompanham as linhas gerais do DSM sem, no entanto, incorporar literalmente os termos 
específicos, revelando idiossincrasias da interpretação brasileira. 
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caracteres sexuais secundários, todos eles a título experimental, em pacientes que se 

enquadrassem no diagnóstico de “transexualismo”, o que ficaria a cargo da equipe 

multidisciplinar realizar ao longo dos dois anos mínimos de acompanhamento. Para 

ser considerado transexual o sujeito precisaria possuir ao menos essas 

características: 

 
-  desconforto com o sexo anatômico natural; 
- desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias 
e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto; 
- permanência desse distúrbio de forma contínua e consistente por, no 
mínimo, dois anos; 
- ausência de outros transtornos mentais (CFM, 1997, p. 20.944). 

 
A equipe de profissionais responsável pela avaliação do sujeito deveria ser 

composta por “médico-psiquiatra, cirurgião, psicólogo e assistente social” (CFM, 1997, 

p. 20.944) e as intervenções cirúrgicas somente poderiam ser feitas em hospitais 

públicos ou universitários onde fossem realizadas pesquisas. 

Anteriormente a esta resolução do CFM, desde meados dos anos 70, os 

transexuais já eram atendidos por médicos e psicólogos no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Com esta autorização do 

Conselho, pôde se juntar à equipe um urologista e cirurgiões plásticos que começaram 

a ofertar intervenções cirúrgicas. No entanto, foi em Campinas, também cidade do 

Estado de São Paulo, que a primeira transexual, Bianca Magro, foi operada 

gratuitamente. A cirurgia aconteceu no dia 8 de abril de 1998 no Hospital das Clínicas 

da Universidade Estadual de Campinas (SAADEH, 2004). 

Cinco anos depois da publicação da Resolução nº 1.482/97 do Conselho 

Federal de Medicina, ela foi substituída por uma nova, contendo mais informações e 

se adequando aos avanços científicos no que tange ao aprimoramento das 

intervenções cirúrgicas e na incorporação do uso de hormônios: em 2002, o CFM 

lança a Resolução nº 1.652/2002. A definição do que se entende por “transexualismo” 

se manteve, bem como as condições que precisariam ser cumpridas para que o sujeito 

pudesse se submeter às intervenções cirúrgicas. A equipe multidisciplinar ganhou 

novo membro: um endocrinologista. E os hospitais, para estarem aptos a realizar 

estes tipos de intervenções médicas, precisariam conter todos os profissionais da 

equipe mínima, cuja falta de apenas um deles resultaria na paralisação da permissão 

de oferta do serviço. Além disso, esta nova resolução leva em conta o “bom resultado 

cirúrgico, tanto do ponto de vista estético como funcional, das neocolpovulvoplastias 
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nos casos com indicação precisa de transformação do fenótipo masculino para 

feminino” (CFM, 2002, p. 80-81), bem como “as dificuldades técnicas ainda presentes 

para a obtenção de bom resultado tanto no aspecto estético como funcional das 

neofaloplastias [...]” (CFM, 2002, p. 80-81). Com isso se passou a autorizar a 

realização das cirurgias em mulheres transexuais em hospitais tanto públicos, quanto 

privados, sem a necessidade de estarem vinculados a pesquisa. Quanto aos homens 

transexuais, manteve-se o que fora decidido na resolução anterior, visto que se tratava 

ainda de procedimentos experimentais. 

Essa Resolução foi amplamente divulgada pela mídia, o que produziu efeitos 

como o aumento da procura de transexuais por auxílio médico em atendimentos 

públicos (ARÁN, 2006). Com o aumento da demanda, diversos serviços 

interdisciplinares especializados no atendimento a essa população foram criados e 

organizados para oferecer suporte a ela. Desde o primeiro momento em que se 

legalizou esse tipo de intervenção cirúrgica e de atenção aos transexuais, a 

estruturação da assistência pública se baseia na premissa de que a transexualidade 

é uma doença, um transtorno psiquiátrico. Segundo Amaral (2007, p. 52), o Brasil 

seguiu uma tendência internacional ao adotar essa premissa, estabelecendo como 

condição de acesso à assistência tanto médica, quanto jurídica, o diagnóstico de 

“transexualismo”. Arán, Lionço e Murta (2008) também assinalaram essa questão ao 

discorrem sobre o contato que tiveram com alguns serviços especializados no 

atendimento a transexuais, quando puderam observar que geralmente a prática clínica 

dos profissionais acaba sendo orientada pelo viés da psiquiatrização dessas 

vivências.   

O Conselho Nacional de Combate à Discriminação definiu, nesse período, que 

os transexuais compõem um grupo vulnerável à exclusão social. Isso permitiu a 

inclusão desse grupo nas pautas dos gestores que se ocupavam de programas que 

visavam beneficiar pessoas LGBT - lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis 

(AMARAL, 2007). Em 2003 tiveram início diversas discussões sobre a possibilidade 

de criação de políticas públicas que fossem inclusivas para essa parcela da 

população26. Nesse momento, segundo Arán, Lionço e Murta (2008, p. 1145), 

 

                                                           
26 Antes se discutiam políticas focadas em doenças específicas, principalmente DST/AIDS. Agora, trata-
se de uma política pública mais ampla, passando a se tratar a questão da transexualidade de maneira 
positiva devido aos movimentos sociais que começaram a trabalhar a prevenção e promoção da saúde 
com base nos princípios de universalidade, equidade e integralidade (ARÁN e CORRÊA, 2004). 
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O Ministério da Saúde foi solicitado a tomar uma posição em relação à 
população LGBT, contemplando dois aspectos: que a inclusão da população 
LGBT no SUS se efetivasse segundo seus princípios fundamentais, a saber, 
universalidade, integralidade e equidade; e que o Ministério da Saúde 
consolidasse uma Política Nacional de Saúde para a População LGBT. 

 
Frente a essas discussões e solicitação, o Ministério da Saúde publicou, em 

2004, a Portaria nº 880/GM, criando, desse modo, um Comitê Técnico para a 

formulação da proposta de Política Nacional de Saúde da População LGBT (AMARAL, 

2007).  Além disso, nesse mesmo ano, o Governo Federal lançou o programa “Brasil 

sem Homofobia - Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB27 

e de Promoção da Cidadania Homossexual”, mostrando que o país se comprometeria 

com a criação de políticas públicas que permitissem a efetividade dos direitos dessas 

pessoas. De acordo com Arán, Lionço e Murta (2008), esse programa surge como o 

resultado de mais de vinte anos de mobilização social, trazendo propostas de ações 

em diversos setores, entre eles saúde, educação, cultura, trabalho e segurança 

pública. 

Em novembro de 2005 aconteceu a I Jornada Nacional sobre Transexualidade 

e Assistência Pública no Brasil que deu origem ao Coletivo Nacional de Transexuais 

(ARÁN, LIONÇO e MURTA, 2008). Neste evento a atenção oferecida aos transexuais 

na época foi colocada em pauta, bem como o preconceito que enfrentavam 

cotidianamente, a violência, o mercado de trabalho e a educação.  Apesar da 

Resolução em vigor do CFM definir alguns pontos principais aos quais todas as 

instituições deveriam seguir, como a equipe profissional multidisciplinar mínima, o 

tempo de acompanhamento do usuário do serviço e sua idade, a maneira com que o 

processo era conduzido e as propostas de atendimento variavam (AMARAL, 2007). 

Nessa época ainda não existia uma regulamentação que garantisse uma ação 

uniforme de todos os serviços de saúde oferecidos. Contudo, a maioria dos serviços 

apresentavam um ponto em comum: a orientação da prática clínica se dava a partir 

da psiquiatrização da vivência transexual. Sendo assim, foi colocado em questão a 

necessidade do diagnóstico psiquiátrico de transexualidade para se ter acesso aos 

serviços de saúde pública. 

Em 2006, o Ministério da Saúde, através do Comitê Técnico Saúde da 

População GLTB, discutiu, em reunião, sobre o Processo Transexualizador no SUS. 

Neste encontro, estavam presentes “representantes do Ministério da Saúde, do 

                                                           
27 Gays, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais. 
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Coletivo Nacional de Transexuais, profissionais da rede pública de saúde que atuam 

com transexuais e pesquisadores que se dedicam ao tema” (ARÁN, LIONÇO e 

MURTA, 2008, p. 1146). O Comitê reuniu essas pessoas para poderem pensar em 

conjunto sobre a saúde da população transexual, 

  

Problematizando a assistência desta nos serviços de saúde pública, e para 

definir as diretrizes da assistência a transexuais no Brasil sob a perspectiva 

da integralidade, da eqüidade e da humanização da atenção (AMARAL, 2007, 

p.55). 

 

Dois anos mais tarde, em 18 de agosto de 2008, o Ministério da Saúde lançou 

a Portaria nº 1.707, instituindo o Processo Transexualizador no Sistema Único de 

Saúde, SUS. Nesta portaria, foi levada em consideração tanto a orientação sexual, 

quanto a identidade de gênero como fatores condicionantes à saúde dos sujeitos, não 

somente por dizerem respeito a um modo de existir e suas práticas, mas inclusive pelo 

fato de que a população LGBT, por não estar conforme as normas sociais de 

“normalidade”, ser alvo frequente de estigma, discriminação e exclusão social, o que 

acaba por violar os direitos humanos desses sujeitos, dentre eles “os direitos à saúde, 

à dignidade, à não discriminação, à autonomia e ao livre desenvolvimento da 

personalidade” (BRASIL, 2008)28. Foi levada em conta também a Carta dos Direitos 

dos Usuários da Saúde, em especial a noção do atendimento humanizado e livre de 

discriminação que deve ser ofertado não apenas aos transexuais, mas como a todos 

os usuários dos serviços de saúde. Entende-se aqui a transexualidade como um 

“desejo de viver e ser aceito na condição de enquanto pessoa do sexo oposto, que 

em geral vem acompanhado de um mal-estar ou de sentimento de inadaptação por 

referência a seu próprio sexo anatômico” (BRASIL, 2008). Tais questões precisariam 

ser trabalhadas e levadas em consideração durante o atendimento integral. 

Considerou, por fim, a Resolução nº 1.652/2002 do CFM, apresentada anteriormente, 

a respeito dos procedimentos de transgenitalização, bem como a necessidade de se 

regulamentar esse tipo de atendimento no SUS. 

O Ministério da Saúde, através dessa Portaria, resolveu então que o Processo 

Transexualizador deveria “ser empreendido em serviços de referência devidamente 

habilitados à atenção integral à saúde aos indivíduos que dele necessitem” (BRASIL, 

                                                           
28 PORTARIA nº 1.707, 2008. 
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2008). Estabeleceu ainda a necessidade de que fossem “organizadas e implantadas, 

de forma articulada entre o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal, as ações para o Processo Transexualizador no 

âmbito do SUS” (BRASIL, 2008). Foi entendido como fundamental a necessidade de 

oferta de uma atenção que fosse integral, ou seja, considerando o sujeito em todos os 

seus aspectos e não se restringindo a uma oferta de procedimentos cirúrgicos. Para 

tal, deveria ser um atendimento humanizado e livre de discriminação, no qual os 

trabalhadores deveriam respeitar as diferenças. 

No dia seguinte ao lançamento dessa Portaria, em 19 de agosto de 2008, o 

Ministério da Saúde lançou outra, a Portaria SAS/MS nº 457, ainda sobre o Processo 

Transexualizador no SUS. Foi estabelecido que a unidade hospitalar, ou seja, a 

unidade de atenção especializada nesse processo, precisaria estar vinculada ao 

ensino, além de ser contratualizada com o SUS. No âmbito dessa segunda portaria, 

entende-se a transexualidade como um transtorno mental como previsto na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde (CID-10), e sendo assim, se faz necessário o diagnóstico de “transexualismo” 

para poder ter acesso às intervenções cirúrgicas, tal qual como previsto pelo CFM. 

Além de estabelecer a função do psicólogo e do psiquiatra de avaliação psicológica e 

de acompanhamento terapêutico.   

Em 2009 o Ministério da Saúde lançou a Portaria nº 1.820, dispondo sobre os 

direitos e deveres dos usuários da saúde. Dentre os direitos estava um especialmente 

importante para os transexuais e travestis: ao falar da necessidade de oferta de um 

atendimento humanizado e livre de discriminação, o Ministério da Saúde garantiu o 

direito do uso do nome social dos usuários dos serviços de saúde, além de assegurar 

o uso do nome de preferência do sujeito. 

No ano seguinte, em setembro de 2010, o CFM lançou nova Resolução: nº 

1.955, a respeito da cirurgia de “transgenitalismo”, a qual está em vigor até os dias 

atuais, e revogou a anterior (nº 1.652/2002).  Considerando as três Resoluções do 

CFM acerca desses procedimentos, nada mudou na definição dada sobre o que é a 

transexualidade, entendendo ainda ser o “paciente transexual portador de desvio 

psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à 

automutilação e/ou autoextermínio” (CFM, 2010, p. 109-110). Além disso, a cirurgia 

de redesignação de sexo continua a ser considerada a etapa mais importante de todo 

o processo.  E os critérios que precisam ser cumpridos para ter acesso às 
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intervenções médicas, de idade, tempo de acompanhamento e diagnóstico de 

transtorno de identidade de gênero permaneceram os mesmos. 

Em uma análise entre as últimas duas Resoluções, de 2002 e de 2010, 

permanecem iguais as dificuldades em se obter bons resultados estéticos e funcionais 

nas intervenções realizadas em homens transexuais, ou seja, nas neofaloplastias. 

Anteriormente os procedimentos complementares sobre as gônadas e caracteres 

sexuais secundários em homens transexuais ainda era autorizado apenas a título 

experimental, deixando de ser na resolução mais recente, permanecendo apenas a 

neofaloplastia. E, por fim, foi retirada a especificidade do local a serem feitos os 

procedimentos cirúrgicos quanto a ser ou não em instituições voltadas à pesquisa, 

tratando agora apenas da necessidade de serem em hospitais registrados no 

Conselho Regional de Medicina e que possuam todos os pré-requisitos estabelecidos 

pela Resolução, entre eles, a equipe multidisciplinar. 

Frente a essa publicação do CFM e a necessidade de ampliar o Processo 

Transexualizador no SUS, o Ministério da Saúde lançou, em 19 de novembro de 2013, 

a Portaria nº 2.803. Levando em conta alguns pontos, entre eles: (1) as Portarias nº 

1.820 e nº 2.836 que tratam do direito do uso do nome social no SUS e da Política 

Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, 

respectivamente; (2) a necessidade de “identificar, estruturar, ampliar e aprimorar a 

rede de atenção à saúde e a linha de cuidado de transexuais e travestis” (BRASIL nº 

2.803, 2013)29, em especial para os usuários que solicitem adequação para o fenótipo 

masculino. O Ministério da Saúde resolve então pela ampliação do Processo 

Transexualizador no SUS e entende como diretrizes para a assistência as seguintes 

questões: a integralidade na atenção à transexuais e travestis, no mesmo sentido da 

versão anterior, na qual se faz necessário um atendimento que extrapole as 

intervenções somáticas; o trabalho que precisa ser executado a partir de uma equipe 

multiprofissional e interdisciplinar; e o acolhimento e atendimento humanizados e 

livres de discriminação, tal qual a versão anterior (BRASIL, 2013). 

A linha de cuidado da atenção aos transexuais e as travestis é estruturada por 

dois componentes: a atenção básica e a atenção especializada. A Atenção Básica é 

a porta de entrada do SUS, ou seja, é o primeiro serviço que o usuário pode fazer uso. 

É o local onde será feita a coordenação do cuidado a ser oferecido, além de ser 

                                                           
29 Nota-se aqui que as travestis são incluídas nesta portaria, estendendo esse tipo de atenção 
específica para além dos transexuais. 
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responsável pela atenção contínua da população da sua região. A Atenção Básica 

deve garantir o cuidado integral através do acolhimento humanizado, do uso do nome 

social do usuário e do encaminhamento adequado ao Serviço de Atenção 

Especializada. A Atenção Especializada, por outro lado, 

 
É um conjunto de diversos pontos de atenção com diferentes densidades 
tecnológicas para a realização de ações e serviços de urgência, ambulatorial 
especializado e hospitalar, apoiando e complementando os serviços da 
atenção básica de forma resolutiva e em tempo oportuno (BRASIL, 2013). 

 
São definidas duas modalidades responsáveis pela atenção especializada aos 

transexuais e travestis no Processo Transexualizador: a ambulatorial e a hospitalar. 

Ao oferecer um cuidado integral, as ações ambulatoriais devem dizer respeito ao 

acompanhamento clínico e pré e pós-operatório, além da hormonioterapia. Se faz 

necessário condições técnicas condizentes e a presença da equipe profissional 

mínima, a saber “1 psiquiatra ou 1 psicólogo, 1 assistente social, 1 endocrinologista 

ou 1 clínico geral e 1 enfermeiro” (BRASIL, 2013). Enquanto que a modalidade 

hospitalar é responsável pela realização das intervenções cirúrgicas e também pelo 

acompanhamento pré e pós-operatório. A equipe mínima estabelecida para esta 

modalidade é, segundo a Portaria nº 2.803 (2013), 

 
1 médico urologista, ou 1 ginecologista ou 1 cirurgião plástico, com título de 
especialista da respectiva especialidade [...]. A Equipe de Enfermagem deve 
contar com enfermeiros e técnicos de enfermagem dimensionados conforme 
Resolução COFEN 293 de 2004 [...] deverá contar no mínimo: 1 psiquiatra ou 
1 um psicólogo, 1 endocrinologista, e 1 assistente social. 

 
Apesar do Ministério da Saúde ofertar serviços no nível hospitalar, a Portaria 

considera o fato de que nem todos transexuais e travestis desejam realizar algum tipo 

de cirurgia, sendo possível, portanto, o uso apenas dos serviços ambulatoriais para o 

acompanhamento clínico e hormonioterapia. Ainda, com base na última Resolução do 

CFM, define que a hormonioterapia pode ser iniciada somente a partir dos 18 anos e 

as intervenções cirúrgicas aos 21, após 2 anos de acompanhamento profissional 

multidisciplinar e com indicação específica. 

A importância dos profissionais da psicologia no atendimento aos transexuais 

é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1997, ano da publicação da 

primeira Resolução acerca do Processo Transexualizador, e o foi, da mesma forma 

pelo Ministério da Saúde em 2008, se mantendo na vigente Portaria de 2013. Contudo, 

apesar do entendimento médico e do próprio Ministério da Saúde da transexualidade 
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enquanto doença, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) se posicionou de maneira 

contrária ao viés patológico. Em julho de 2013, o CFP lançou uma Nota Técnica sobre 

Processo Transexualizador e Demais Formas de Assistência às Pessoas Trans, na 

qual apresentou alguns acontecimentos importantes da história do Brasil, entre eles: 

a Constituição Federal Brasileira de 1988 que prevê a saúde enquanto um direito 

social de todos os brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação e respeitando os 

direitos humanos; a Lei nº 8.080 de 1990, lembrando os princípios que foram 

instituídos do SUS - universalidade, integralidade, autonomia e igualdade; e a 

presença do psicólogo como profissional componente da equipe multidisciplinar no 

atendimento aos transexuais nos serviços de saúde do SUS, segundo a Portaria nº 

457/2008. A partir desse breve histórico, o CFP considerou que é função do psicólogo, 

no atendimento aos transexuais, garantir o respeito à sua dignidade, bem como o seu 

acesso aos serviços públicos de saúde, entendendo que “a transexualidade e a 

travestilidade não constituem condição psicopatológica, ainda que não reproduzam a 

concepção normativa de que deve haver uma coerência entre sexo 

biológico/gênero/desejo sexual” (CFP, 2013, p. 2). Ao citar um trecho da Portaria nº 

1.707/2008 em que é dito sobre a necessidade do acompanhamento psicoterápico ao 

transexual antes e após sua tomada de decisão quanto às intervenções cirúrgicas, 

conclui que o papel do psicólogo é amplo em todo o processo, não se restringindo a 

este ponto em que o sujeito toma a decisão de fazer ou não modificações corporais. 

O objetivo da assistência psicológica é, portanto, o de promover qualidade de vida, o 

que deve ser feito através do acolhimento e do entendimento de que a transexualidade 

é apenas uma das “múltiplas possibilidades de vivência da sexualidade humana” 

(CFP, 2013, p. 2). É ainda necessário que se leve em conta que o discurso do ser 

humano é atravessado por diversas e diferentes variáveis, além da autonomia dos 

transexuais que possuem o direito de procurar pelos serviços psicológicos não apenas 

em centros especializados, mas como em qualquer outro lugar, seja da rede pública 

ou privada. 

Ao considerar todas essas questões o CFP apresentou algumas orientações 

para a prática psicológica: é função do psicólogo respeitar a diversidade subjetiva da 

pessoa que decidir se submeter às intervenções corporais, garantindo-lhe seu direito 

à saúde integral e ao atendimento humanizado e livre de discriminação, tal qual 

preconizado pelo SUS. A assistência psicológica deve servir como uma ferramenta de 

apoio ao sujeito durante todo o processo, auxiliando-o a confirmar a autenticidade da 
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sua demanda ao lhe oferecer informações acerca da diversidade de gênero e das 

consequências dos diferentes tipos de intervenção corporal, em um exercício de 

promoção da autonomia, não devendo, portanto, “se orientar por um modelo 

patologizado ou corretivo da transexualidade e de outras vivências trans” (CFP, 2013, 

p. 3).  É fundamental que o sujeito compreenda que o projeto terapêutico é singular e 

flexível, devendo ser construído de acordo com suas necessidades. O 

acompanhamento psicológico aos transexuais e travestis preconizado pelo Ministério 

da Saúde deve ser feito através do acolhimento, da escuta e, em alguns casos, da 

avaliação psicológica. Quando esta última se fizer necessário é importante que o 

psicólogo considere diferentes aspectos e inclua na avaliação informações que não 

necessariamente tenham a ver com a transexualidade do sujeito, mas que sejam 

relevantes para a promoção de um atendimento integral. E, por fim, é necessário que 

o profissional da psicologia faça uso de “pesquisas e estudos culturais na área de 

gênero e sexualidade na tentativa de buscar um respaldo teórico para entendimento 

desse contexto social para superação da heteronormatividade” (CFP, 2013, p. 3). 

 

 

5.2 A TRANSEXUALIDADE NA ATUALIDADE BRASILEIRA  

 

 

Esses acontecimentos todos que foram brevemente apresentados nos 

colocam diante de uma realidade ainda precária e preocupante. A violência contra 

transexuais é estrutural e sistemática, acontecendo em diferentes lugares, a começar 

pela sua própria casa. Praticamente não existem dados estatísticos que retratam 

especificamente a realidade da existência trans, o que se encontra, quando se 

encontra, são informações sobre toda a comunidade LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais). Não há dados sobre os transexuais nos órgãos 

oficiais do Brasil, entre eles o IBGE e os Ministérios da Saúde e da Justiça, e os poucos 

encontrados não são imediatamente acessíveis. As informações que se tem são 

provenientes do Ministério dos Direitos Humanos e de organizações nacionais e 

internacionais, como a Transgender Europe, Grupo Gay da Bahia e a Associação 

Nacional de Travestis e Transexuais (Antra). Somado a isso, existem diferentes 

matérias sobre esse assunto publicadas na imprensa, que se valem, por vezes, 
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dessas mesmas organizações. O próprio fato de não existirem dados oficiais sobre a 

realidade dos transexuais no Brasil revela o apagamento dessa população e, de certa 

forma, a transfobia dos diferentes órgãos, que tomam como dado apenas o dito sexo 

biológico dos sujeitos, de modo que se pode somente nascer e morrer homem ou 

mulher, de acordo com o que o médico determinou ao nascimento. Neste tópico será 

feito uso das informações recolhidas dessas organizações e das matérias encontradas 

na mídia a fim de retratar parte da realidade brasileira. 

As organizações citadas se valem de relatos de casos e publicações da 

imprensa para formar seus números, enquanto que o Ministério dos Direitos Humanos 

possui um Departamento de Ouvidoria Nacional vinculado à Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República (SDH/PR), que pode ser acessado através do 

Disque 100. Esse departamento tem a competência de: 

 
[...] receber, examinar e encaminhar denúncias e reclamações, atuar na 
resolução de tensões e conflitos sociais que envolvam violações de direitos 
humanos, além de orientar e adotar providências para o tratamento dos casos 
de violação de direitos humanos, podendo agir de ofício e atuar diretamente 
ou em articulação com outros órgãos públicos e organizações da sociedade 
(PORTAL BRASIL, 2017)30. 

 

Essa Secretaria lançou em janeiro de 2017 um balanço geral dos dados 

colhidos entre os anos 2011 a 2016 a respeito das violações dos direitos da população 

LGBT. Ao longo desse período foram 10.757 denúncias feitas, sendo 1.876 somente 

em 2016. Foram classificados diferentes tipos de violência, o que acresceu o número, 

visto que em uma única ligação poder-se-ia denunciar diferentes tipos de violência, 

entre elas estão de discriminação (1.458), negligência (74), violência física (385), 

violência institucional (80), violência psicológica (861) e violência sexual (28), dados 

de 2016. É possível, contudo, que se tenha uma breve ideia da quantidade de 

denúncias feitas referentes à violência contra transexuais, pois a Secretaria de Direitos 

Humanos especificou uma categoria de violência por identidade de gênero. Entre 2011 

a 2016 foram 1.344 denúncias, sendo 184 em 2016. 

Para a promoção de saúde é fundamental um ambiente familiar adequado e 

uma moradia segura, entretanto, diversos transexuais relatam não encontrar em casa 

suporte necessário, sendo vítimas, muitas vezes, de diversos tipos de violência pelos 

próprios familiares. Essa realidade aparece expressivamente nos dados desse 

                                                           
30 PORTAL BRASIL. Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/disque100/disque-direitos-humanos>. 
Acesso em: 20 nov. 2017. 
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levantamento da SDH/PR: no período de 2011 a 2016, foram registradas 2.283 

denúncias de violência que aconteceram na própria casa da vítima. É importante 

lembrar que esses dados são referentes às denúncias feitas e que não 

necessariamente expressam a realidade, uma vez que muitos casos não são 

reportados ou denunciados. 

Segundo a reportagem do Correio Braziliense (2017)31, “constantes 

manifestações de preconceito, bullying, ameaças e agressões físicas fazem parte da 

rotina de alunos LGBT nas escolas brasileiras”. Em entrevista com 1.016 estudantes, 

pertencente a um estudo publicado em dezembro de 2016, a Secretaria de Educação 

da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais (ABLGBT) 

chegou à conclusão que 73% dos alunos que não se declaram heterossexuais já 

sofreram violência verbal na escola, sendo que 1 em cada 4 sofreu violência física 

também. Desta amostra, 55% disse ter ouvido na escola, durante o ano anterior, 

comentários negativos sobre pessoas transexuais. Frente a esta situação, 45% 

afirmou se sentir inseguro quanto sua identidade e expressão de gênero. Ainda sobre 

esse assunto, a reportagem traz dados de outra pesquisa, esta   

 
Conduzida pelo defensor público João Paulo Carvalho Dias, presidente da 
Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
estima que o país concentre 82% de evasão escolar de travestis e 
transexuais, uma situação que aumenta a vulnerabilidade dessa população e 
favorece os altos índices de violência que ela sofre (CORREIO 
BRAZILIENSE, 2017)32. 

 

Uma das maneiras possíveis de se lidar com essa realidade e produzir 

mudanças é através de discussões sobre gênero e orientação sexual nas escolas, 

ensinando os alunos a respeitarem as diferenças. Contudo, ainda existem diversas 

pessoas que se posicionam contrariamente a este tipo de medida. Como mostra a 

reportagem do NLucon (2017)33, em 7 cidades brasileiras - Novo Gama (GO), 

Cascavel (PR), Paranaguá (PR), Blumenau (SC), Palmas (TO), Tubarão (SC) e 

Ipatinga (MG) - foram instauradas leis municipais com o objetivo de impedir essas 

discussões, além de Volta Redonda, segundo o G1 (2017)34. O procurador-geral da 

                                                           
31 CORREIO BRAZILIENSE. Disponível em: <http://especiais.correiobraziliense.com.br/violencia-e-
discriminacao-roubam-de-transexuais-o-direito-ao-estudo>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
32  CORREIO BRAZILIENSE, ibid. 
33 NLUCON. Disponível em: <http://www.nlucon.com/2017/07/leis-que-barram-discussao-sobre-
genero.html>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
34 G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/proibicao-de-debate-
sobre-genero-em-volta-redonda-e-inconstitucional-diz-tj-rj.ghtml>. Acesso em: 20 nov. 2017.  
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república, Rodrigo Janot, em contrapartida, apresentou ações que colocam em 

questão esse tipo de lei municipal e pede a revogação das mesmas, afirmando que 

elas são baseadas em questões religiosas e contribuem para a manutenção de um 

ambiente de sofrimento, violência, marginalização e evasão escolar de pessoas LGBT. 

Essas leis, segundo Janot, 

 
Violam dispositivos constitucionais relativos ao direito à igualdade, à proibição 
de censura em atividades culturais, ao devido processo legal, à laicidade do 
Estado, à exclusividade da União de legislar sobre diretrizes e bases da 
educação, ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e ao direito 
à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber (NLUCON, 2017)35. 

 

Contudo, o relator da lei da cidade de Goiás conseguiu barrar o 

prosseguimento da ação, alegando que o Ministério Público precisaria ter questionado 

a lei municipal no Tribunal de Justiça de Goiás primeiro. Os relatores das outras 

cidades citadas por NLucon (2017)36 não se posicionaram até o presente momento. A 

lei 5.165/2015, instituída em Volta Redonda, que declara que “fica vedada a 

implantação da política de ideologia de gênero nos estabelecimentos e ensino do 

município de Volta Redonda” (G1, 2017)37, foi considerada inconstitucional pelo 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que a revogou em 17 de abril de 2017. O 

documento formulado pelo TJ diz que 

 
A Câmara Municipal de Volta Redonda, ao editar a referida norma jurídica, 
vedando a implantação da política de ideologia de gênero nos 
estabelecimentos de ensino do Município de Volta Redonda, violou, de uma 
só tacada, o princípio constitucional da igualdade no aspecto estrutural 
(direito a não discriminação), o direito fundamental à diferença, o modelo 
republicano do Estado brasileiro, baseado no pluralismo político, e o princípio 
da laicidade estatal (G1, 2017)38. 

 

Os transexuais sofrem formas de violência que podem, em diversos casos, 

levar à expulsão de casa e à evasão escolar. Se os transexuais graduados e aptos a 

exercerem diferentes profissões encontram dificuldade para conseguir um emprego 

por conta de sua identidade de gênero, aqueles que nem ao menos possuem 

formação escolar básica são duplamente excluídos. O portal eletrônico G1 (2017)39 

                                                           
35 NLUCON. Disponível em: <http://www.nlucon.com/2017/07/leis-que-barram-discussao-sobre-
genero.html>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
36 NLUCON, ibid. 
37 G1, ibid. 
38 G1, ibid. 
39 G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/90-dos-transexuais-estao-fora-do-
mercado-formal-de-trabalho-em-sergipe.ghtml>. Acesso em: 19 nov. 2017. 



74 

 

aponta que essa associação entre a falta de apoio familiar, a privação da possibilidade 

de estudar e o preconceito social acabam por delegar a prostituição como único meio 

de sobrevivência possível. Angela Lopes, mulher transexual e ex-diretora da Divisão 

de Políticas para a Diversidade Sexual de São Carlos, criticou em uma matéria para o 

Estadão (2017)40: 

 
Você tem mais de 90%, isso é um dado da ANTRA [Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais], mais de 90% de travestis e transexuais vivendo 
unicamente da prostituição. Isso é um aprisionamento social. A sociedade 
designou que esses seres humanos não possuem potencialidades para 
exercer outra função que não seja o trabalho sexual, aí elas são colocadas 
como objeto. 

 

A ONG Transgender Europe afirma que os índices de violência contra 

transexuais, não apenas no Brasil, mas como em toda a América Latina, são tão 

expressivos devido, entre outras coisas, à vulnerabilidade desses sujeitos ao 

trabalharem se prostituindo (CORREIO BRAZILIENSE, 2017)41. Sendo assim, um dos 

maiores obstáculos a ser combatido para a modificação dessa realidade é a exclusão 

do mercado de trabalho desses sujeitos. 

A violência contra transexuais acontece também nas ruas, foram 2.783 

denúncias feitas através do Disque 100 no período de 2011 a 2016 de casos como 

esse contra a população LGBT. Vivemos no país que mais mata transexuais e 

travestis no mundo, segundo a Organização Transgender Europe (2016)42, entre 1 de 

janeiro de 2008 à 31 de dezembro de 2015 foram 802 assassinatos só no Brasil, 

seguido pelo México com 229 e pelos Estados Unidos com 132. Sendo assim, o 

número de casos relatados no Brasil é maior do que o triplo do país que ficou em 

segundo lugar, o México. Ao todo foram 2.016 mortes em 65 países, sendo que 65% 

dessas pessoas se prostituiam. 

A Antra, através do Mapa de Assassinatos de Pessoas Trans no Brasil, relatou 

161 assassinatos de transexuais e travestis desde o início de 2017 até o dia 13 de 

                                                           
40 ESTADÃO. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/blogs/ecoando/transgenero-transexual-
travesti-os-desafios-para-a-inclusao-do-grupo-no-mercado-de-trabalho/>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
41 CORREIO BRAZILIENSE. Disponível em: <http://especiais.correiobraziliense.com.br/transexuais-
sao-excluidos-do-mercado-de-trabalho>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
42 TRANSGENDER EUROPE. Disponível em: <http://tgeu.org/transgender-day-of-visibility-2016-trans-
murder-monitoring-update/>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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novembro do mesmo ano43. A página NLucon (2017)44 lembra que todos esses dados 

obtidos pelas diferentes instituições são baseados em casos reportados pela mídia ou 

pelas redes sociais, visto que não há, no Brasil, a tipificação de transfobia ou 

LGBTfobia no registro desses crimes, além da subnotificação que ocorre quando 

veículos de comunicação tratam esses casos como assassinatos de gays ou lésbicas, 

“invisibilizando a identidade de gênero e o nome social das pessoas trans - sobretudo 

a dos homens trans” (NLUCON, 2017)45. Os números podem, dessa forma, ser ainda 

mais expressivos. Frente a essa realidade a expectativa de vida dessa parcela da 

população é baixíssima, de acordo com dados do Grupo Gay da Bahia é de 35 anos, 

menor que a metade do restante da população que é de 75 anos (G1, 2017)46. 

Em uma realidade de exclusão, preconceito e violência diversos transexuais 

tentam e até cometem suicídio. Nos Estados Unidos 41% dos transexuais tiveram pelo 

menos uma tentativa, enquanto que o índice do restante da população é de 1,2%, 

como mostra a National Gay and Lesbian Task Force. Em uma pesquisa realizada 

pela Universidade Maurício de Nassau acerca desse assunto, chegou-se à conclusão 

que 

 
66,4% dos homens trans brasileiros pensaram em suicídio, que 41,5% já 
tentaram pelo menos uma vez e 28,2% tiveram duas tentativas. A população 
em geral, tem o índice de 3% de uma tentativa de suicídio, informa o CVV 
(NLUCON, 2017)47. 
 

Ainda se faz necessária a criação de políticas públicas que sejam eficazes na 

proteção e garantia de direitos dessa população. Uma das lutas dos transexuais é pela 

possibilidade de alteração de seus registros civis, tanto em relação ao nome, quanto 

em relação ao sexo, pois além de ter sua identidade garantida nos registros civis, evita 

situações discriminatórias quando precisam fazer uso deles, pois sua imagem e nome 

não ficarão em desacordo com sua expressão de gênero. Atualmente é possível a 

inclusão do nome social no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), um processo que é 

simples, gratuito e não exige ação judicial. Quando requerido, o nome social aparece 

                                                           
43 ANTRA. Disponível em: <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yMKNg31SYjDAS0N-
ZwH1jJ0apFQ&hl=en_US&ll=-17.152191563664402%2C-45.78765324999995&z=4>. Acesso em: 20 
nov. 2017. 
44 NLUCON. Disponível em: <http://www.nlucon.com/2017/07/ce-mg-rj-ba-soa-os-piores-
estados.html?m=1>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
45 NLUCON, ibid. 
46 G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2017/04/brasil-e-o-pais-que-mais-
mata-travestis-e-transexuais-no-mundo-diz-pesquisa.html>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
47 NLUCON. Disponível em: <http://www.nlucon.com/2017/07/jovem-trans-suicidio-e-reabre-transfobia-
nicholas.html>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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em destaque acima do nome de registro. Segundo a página NLucon (2011)48, “a 

Norma de Execução que autoriza tal inclusão é a COCAD Número 02 de 28/06/2017 

e teve embasamento no Decreto no 8.727, de 28 de abril de 2016”. Neste decreto, a 

ex-presidente Dilma Rousseff estabelece no artigo 6º: 

 
A pessoa travesti ou transexual poderá requerer, a qualquer tempo, a 
inclusão de seu nome social em documentos oficiais e nos registros dos 
sistemas de informação, de cadastros, de programas, de serviços, de fichas, 
de formulários, de prontuários e congêneres dos órgãos e das entidades da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional (BRASIL, 
2016). 

 

A possibilidade da inclusão e do uso do nome social é, para a travesti e 

coordenadora-geral de Promoção dos Direitos LGBT da Secretaria Especial de 

Direitos Humanos, Symmy Larrat, uma medida criada para poder “suprir a ausência 

de legislação que reconheça a identidade de gênero das pessoas” (PORTAL BRASIL, 

2016)49, funcionando como um paliativo criado pelo Executivo para suprir uma falta do 

Legislativo nesse reconhecimento. Apesar de ainda não existir uma lei que permita a 

mudança do sexo nos registros civis, esta é uma discussão que está em vigor 

atualmente nos tribunais de justiça. Esse registro é importante, pois pode ainda 

viabilizar a produção de dados estatísticos, visto que se leva em conta a identidade 

afirmada pelo próprio sujeito. Nossa breve pesquisa indicou quão difícil é levantar 

dados sobre essa população, pois se considera somente os registros de nascimento 

das pessoas, invisibilizando os transexuais.   

No dia 20 de abril de 2017 teve início, no Supremo Tribunal Federal (STF), o 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 670.422 a respeito da possibilidade de 

mudança de sexo no registro civil de pessoas transexuais independentemente da 

realização de cirurgia de redesignação de sexo. Este é um recurso à decisão tomada 

pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) que decidiu que é possível a 

alteração do nome, contudo a mudança do sexo estaria ainda condicionada à cirurgia 

e somente seria possível com a anotação do termo “transexual” no registro. Nessa 

sessão defendeu-se que essa exigência do TJ-RS fere o princípio de dignidade da 

pessoa humana e seu direito à intimidade, “além de criar empecilho à concretização 

do objetivo fundamental da República de promover ‘o bem de todos, sem preconceitos 

                                                           
48 NLUCON. Disponível em: <http://www.nlucon.com/2017/07/nome-social-de-pessoas-cpf.html>. 
Acesso em: 20 nov. 2017. 
49 PORTAL BRASIL. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/04/entenda-
como-vai-funcionar-o-uso-do-nome-social-no-servico-publico>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação’” 

(JUSBRASIL, 2017)50. Foi dito ainda que esta decisão viola o direito à saúde visto que 

a neofaloplastia ainda é um procedimento cirúrgico em caráter experimental e, sendo 

assim, de alto risco. O amici curiae Paulo Roberto Iotti Vecchiatti, advogado e 

representante da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABLGBT), 

afirmou que a necessidade do termo “transexual” no registro é uma medida 

“discriminatória, reforça o estigma e o preconceito e viola a intimidade” (JUSBRASIL, 

2017)51, e lembrou ainda da realidade da saúde brasileira, onde são realizadas poucas 

cirurgias mensais pelo SUS frente à grande demanda e os altíssimos custos na rede 

privada. Nessa sessão foi decidido que o julgamento do RE 670.422 seria retomado 

em conjunto com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.275. 

No dia 7 de junho de 2017 iniciou-se o julgamento desta ADI no Supremo 

Tribunal Federal, quando se discutiu a mesma pauta do RE 670.422 a respeito da 

possibilidade de mudança do registo independentemente da cirurgia. De acordo com 

a Carta Capital (2017)52, 

 
A ação foi ajuizada pela Procuradoria Geral da República a fim de que haja 
interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 58, da Lei 6.015/73, 
norma que disciplina os registros de pessoas naturais. Segundo esse 
dispositivo, “o prenome será definido, admitindo-se, todavia, a sua 
substituição por apelidos públicos notórios” (redação dada pela Lei 9.708/98). 

 

Rodrigo Janot, antigo procurador-geral da República, disse, durante o 

julgamento, se tratar de um direito dos transexuais, segundo alguns princípios da 

Constituição Federal, a saber, “da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), 

da igualdade (artigo 5º, caput), da vedação de discriminações odiosas (artigo 3º, inciso 

IV), da liberdade (artigo 5º, caput) e da privacidade (artigo 5º, inciso X)” (CARTA 

CAPITAL, 2017)53. Sendo assim, entende que a impossibilidade de mudança do nome 

nos registros fere a dignidade do sujeito transexual, além de comprometer sua relação 

com outras pessoas, seja em locais públicos ou privados. Lembrou ainda que não é a 

cirurgia que faz com que um sujeito se torne transexual, sendo esta uma condição 

                                                           
50 JUSBRASIL. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/451418863/plenario-comeca-a-
analisar-alteracao-de-registro-civil-sem-mudanca-de-sexo?ref=topic_feed>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
51 JUSBRASIL, ibid. 
52 CARTA CAPITAL. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/06/08/supremo-julga-
adi-sobre-alteracao-de-registro-civil-sem-mudanca-de-sexo/>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
53 CARTA CAPITAL, ibid. 
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anterior e independente. Foi decidido que o julgamento desta ADI seria retomado em 

conjunto com o RE 670.422. 

Ao longo das últimas décadas questões referentes a transexualidade 

começaram a ser discutidas no Brasil. Aos poucos alguns direitos foram conquistados, 

como o acesso à saúde, em especial à pública. O reconhecimento dessa parcela da 

população como uma minoria vulnerável abriu possibilidade para um olhar mais 

atento, o que foi possível, dentre outras coisas, a partir de movimentos sociais que 

lutam pela ampliação e conquista de novos direitos. Contudo, frente a este cenário e 

dados estatísticos, fica evidente que ainda há muito trabalho a ser feito para a 

conquista de um lugar seguro e igualitário, livre de preconceito e violência. Ainda é 

fundamental que gestores e diferentes instituições criem e ampliem estratégias que 

favoreçam os transexuais com o objetivo de produzir profundas mudanças em 

diferentes âmbitos: familiar, escolar, no mercado de trabalho, na saúde, entre outros. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Frente às questões levantadas, ao longo do presente trabalho, podemos 

concluir que a definição hegemônica da transexualidade diz de uma incongruência 

entre o sexo biológico e o gênero psicossocial. Essa noção foi construída em um 

determinado momento histórico e social, e é fruto de diversas transformações que 

ocorreram nos últimos séculos. As próprias ideias de sexo e gênero variaram ao longo 

dos anos. No período compreendido entre a Antiguidade e a Renascença 

considerava-se a existência de um único sexo, o que mudou com o final do 

Feudalismo, e com os interesses sociais de uma parcela da população. A falsa ideia 

de uma inferioridade natural das mulheres passou a ser justificada a partir do corpo: 

a biologia começou a ser compreendida como condicionante dos papéis sociais dos 

sujeitos. A produção de uma oposição estabelecida no binarismo homem-mulher se 

dava, primordialmente, a partir da heterossexualização do desejo.  

A transexualidade se apresenta nesse cenário como um prazer perverso e a 

própria definição variou ao longo do tempo, especialmente após a descoberta dos 

hormônios e com a influência de uma sociologia empírica que se ocupou das questões 

de gênero e o estabeleceu como radicalmente diferente do sexo. Desde 1980 existem 

categorias diagnósticas no DSM que patologizam a vivência transexual, com base em 

uma ideia de normalidade e estereótipos de gênero. Isso produz diversos efeitos 

sociais e pode atuar inclusive de maneira ambígua. Esse instrumento define a 

transexualidade como um “problema” de identidade de gênero, pois esta não é 

correspondente ao sexo biológico dos sujeitos.  

É preciso novamente colocar em questão as próprias noções de sexo e 

gênero que são, frequentemente, concebidas como constructos universais e a-

históricos. Em uma matriz heterossexual reprodutiva na qual se estabelece a 

normalidade com base na coerência entre o sexo, o gênero, o desejo e as práticas 

sexuais, espera-se que o gênero seja correspondente ao sexo – aquilo que a natureza 

supostamente determinou. O desejo, por sua vez, deveria sempre ser direcionado 

para alguém do sexo oposto, com quem os sujeitos deveriam ter suas práticas 

sexuais. Desse modo, qualquer vivência que não esteja em acordo com qualquer um 

dos quatro termos é considerada estranha, anormal e doente. É aqui que a 
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transexualidade se apresenta. São nesses termos que ela é compreendida, como se 

algo de errado tivesse acontecido quando a relação sexo-gênero foi estabelecida. É 

porque parte-se dessa premissa social que os transexuais são entendidos como 

desviantes. 

Entendo que esses termos são construções sociais e históricas e que sua 

naturalização produz consequências negativas a todos aqueles que fogem à norma, 

é preciso que sejam colocados em questão. Como visto anteriormente, os índices de 

violência e assassinatos são altíssimos entre os transexuais54. Trata-se de uma 

população que ainda não possui todos os seus direitos garantidos e que são 

estigmatizados e excluídos em diversas esferas, entre elas: escolar, domiciliar e no 

mercado de trabalho. 

Quando nos deparamos com existências que rompem com a “ficção 

reguladora da coerência heterossexual, parece que o modelo expressivo perde sua 

força descritiva. O ideal regulador é então denunciado como norma e ficção” 

(BUTLER, 2014, p. 194), apesar deste se apresentar como um fato, como uma lei. 

Dentro dessa ficção o gênero é apresentado como substância, como uma identidade 

presente em cada ser que determina sua forma de existir no mundo. Essa ilusão se 

dá a partir dos atos e gestos dos sujeitos e é reforçada “discursivamente com o 

propósito de regular a sexualidade nos termos da estrutura obrigatória da 

heterossexualidade reprodutora” (BUTLER, 2014, p. 195). A falsa ideia de um núcleo 

psicológico, de uma identidade, disfarça sua origem, que é tanto política, quanto 

discursiva, e cria a noção de um sujeito de sexo e gênero. Desse modo, partindo-se 

da concepção de que a verdade do gênero é uma fabricação e que “o gênero 

verdadeiro é uma fantasia instituída e inscrita sobre a superfície dos corpos” 

(BUTLER, 2014, p. 195), não é correto dizer que eles são verdadeiros ou não, apenas 

que são resultados, efeitos de um discurso a respeito de uma suposta identidade 

interior, primordial. 

Sendo assim, é possível romper com a lógica de identidade gênero enquanto 

núcleo, pois ela assume um novo significado: segundo Butler (2014, p. 197), trata-se 

de uma “história pessoal/cultural de significados recebidos, sujeitos a um conjunto de 

práticas imitativas que se referem lateralmente a outras imitações” que criam essa 

ilusão. O gênero é, portanto, um ato performativo e intencional, logo, sem esses atos 

                                                           
54 Cf. p. 71.  
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não existiria gênero, pois “não há nenhuma ‘essência’ que o gênero expresse ou 

exteriorize, nem tampouco um ideal objetivo ao qual aspire e porque o gênero não é 

um dado de realidade” (BUTLER, 2014, p. 199). Dentro do contexto social é exigido 

que os atos de gênero se manifestem através de uma repetição das performances, 

que são reencenação e, ao mesmo tempo, novas experiências dos significados 

sociais. Além disso, é a maneira pela qual se legitima a existência do sujeito enquanto 

homem, mulher, ou qualquer outra forma. O gênero possui, portanto, uma 

temporalidade social, visto que se dá em ato. 

Além disso, o gênero trava uma relação direta e íntima com as noções de sexo 

e corpo. De acordo com Butler (2014), com a fixação das normas de gênero cria-se a 

falsa ideia da existência de um “sexo natural”, de homens e mulheres reais, o que fez 

com que, ao passar do tempo, houvesse uma produção de um “conjunto de estilos 

corporais que, em forma reificada, aparecem com a configuração natural dos corpos 

em sexos que existem numa relação binária uns com os outros” (BUTLER, 2014, p. 

199-200). Entendendo que os atos performativos de gênero, ou seja, o modo com que 

os corpos produzem significados culturais, não apontam para uma essência interior 

verdadeira, uma identidade, logo não faz sentido dizer que existem atos legítimos e 

outros não, atos reais ou falsos, pois isso se trata de uma ficção reguladora. O que 

implica dizer que as 

 
As próprias noções de sexo essencial e de masculinidade e feminilidade 
verdadeiras ou permanentes também são constituídas, como parte da 
estratégia que oculta o caráter performativo do gênero e as possibilidades 
performativas de proliferação das configurações de gênero fora das 
estruturas restritivas da dominação masculinista e da heterossexualidade 
compulsória (BUTLER, 2014, p. 201). 
 

Entendendo que as ideias de sexo e gênero tal qual concebemos atualmente 

estão inseridas dentro de uma lógica social heteronormativa, onde lhes são conferidos 

significados e funções, podemos chegar a premissa de que a transexualidade é fruto 

dessa construção sócio histórica. Se a transexualidade refere-se a uma incongruência 

entre sexo e gênero e os concebemos como essências, identidades, que ora são 

determinadas pela natureza, ora pela cultura, esse tipo de interpretação dessas 

vivências somente é possível aqui. A ideia de oposição entre as vivências cisgêneras 

e transgêneras apenas fazem sentido quando entendidas como núcleos que nos 

compõem, como uma inscrição em um corpo passivo e anterior a elas. Contudo, se o 

sexo na verdade sempre foi gênero e este é um ato performativo, não existem homens 
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e mulheres verdadeiros e, logo, não existem imitações deles ou homens que tentam 

se passar por mulheres e nem mulheres que tentam se passar por homens, pois não 

se pode ser de um gênero. 

Essas construções sociais não são, contudo, questionadas por diversos 

saberes que patologizam a transexualidade. Partindo desse tipo de conhecimento, 

diferentes instituições e Estados ao mesmo tempo em que reforçam esses discursos, 

ajudam na manutenção desse sistema violento que não tolera o que difere da sua 

norma. A partir das definições dos papéis de gênero, os transexuais são colocados 

sob a tutela de diversos profissionais e do próprio Estado, não somente por estarem 

em desacordo, mas também porque são entendidos como potenciais suicidas – não 

por sofrem violência e serem diagnosticados e patologizados, mas sim por não serem 

considerados “corretos” em suas “identidades de gênero”. Esse saber 

institucionalizado dificulta o diálogo e uma reflexão sobre essas noções que giram em 

torno do universo trans; as informações não chegam as pessoas, nas suas casas e, 

muitas vezes, nem mesmo nas escolas, pois em diversas partes de um país 

majoritariamente religioso, como é o Brasil, entende-se que o estudo da diversidade 

pode corromper as crianças e fazer com que elas se tornem aquilo que a todo custo 

tentam negar e apagar. O preconceito se estende em todas as instâncias, inclusive 

no mercado de trabalho.  

Bento (2014, p. 50) diz que frente a essa realidade e 

 
Para problematizar o dispositivo da transexualidade foi necessária a 
organização das pessoas trans como sujeitos coletivos, com voz e força 
política e, ao mesmo tempo, a produção de outro corpo teórico que fosse 
capaz de se contrapor à suposta verdade científica que fundamentava a 
patologização. Um novo corpo conceitual foi acionado para interpretar 
dimensões da vida tidas como imutáveis, ahistóricas: performance, 
heteronormatividade, normas de gênero, paródia de gênero, dispositivo da 
transexualidade, heteroTerrorismo. 
 

Dentre esse corpo teórico está a Teoria Queer que nasceu na década de 90 

como uma alternativa às ciências humanas e sociais e, até mesmo, aos estudos gays 

e lésbicos que se desenvolveram fortemente nos anos 70. A partir dessa teoria coloca-

se em questão a “ordem política e cultural da heterossexualidade compulsória” 

(MISKOLCI, 2014, p. 9) na qual vivemos, entendendo que ela privilegia todos aqueles 

que estão em conformidade com suas normas, privilégios esses de vários tipos: 

políticos, culturais e inclusive econômicos. Esse título, dado pela feminista Teresa de 

Lauretis, é em si um ato político, visto que o termo queer era uma forma de se falar 
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sobre os homossexuais e principalmente sobre as pessoas que tinham uma 

experiência diversa de gênero de maneira pejorativa, apontando-os como abjetos e 

desejando até mesmo, segundo Miskolci (2014, p. 9), que fossem eliminados. Foi um 

modo de dar novo significado ao termo e usá-lo como instrumento de combate a essas 

forças que, a todo momento, tentam normatizar os corpos e as existências. 

Nesses estudos, que Bento (2014) chama de transviados, é feita uma análise 

do discurso psiquiátrico e médico, de maneira geral, entendendo se tratar de 

“engrenagens discursivas que limitam a existência da diversidade dos desejos, dos 

gêneros, das sexualidades ao âmbito das estruturas fixas corpóreas” (BENTO, 2014, 

p. 49). Algumas questões são postuladas e diversas noções colocadas em xeque, 

como a própria ideia de corpo natural. O corpo passa a ser concebido como uma 

“estrutura estruturante em permanente processo de transformação” (BENTO, 2014, p. 

49). 

A crítica que essa teoria faz às ciências sociais e humanas e aos estudos gays 

e lésbicos é a de que são baseados na heterossexualidade e esta não é colocada em 

questão. Desse modo, as “formas de desigualdade de gênero e sexuais foram – no 

máximo - abordadas como questões minoritárias, ou melhor, secundárias e apenas 

solucionáveis sob a ótica dominante” (MISKOLCI, 2014, p. 15). A Teoria Queer, por 

outro lado, afirma que há uma tentativa de naturalização da heterossexualidade, o que 

produz consequências e desdobramentos sociais. As vivências são analisadas e se 

dão a partir de um viés masculinista, sendo assim, é primordial que se problematize a 

própria noção de sujeito e desnaturalize esse social, em um movimento 

desconstrutivista. 

Os diferentes tipos de saber que estudam questões de gênero e 

transexualidade compõe um campo que é controverso e suscita diversas 

interrogações que ainda precisam ser pensadas e discutidas. Ainda que algumas 

delas compreendam o gênero como uma construção sócio histórica, o fazem de 

maneira distinta, discordando sobre os desdobramentos e implicações que isso tem e 

deveria ter. O feminismo radical é uma das ciências e movimento político que estuda 

sobre esses assuntos na contramão da Teoria Queer. Localiza a criação da noção 

moderna de gênero nos anos 50 e 60 com o desenvolvimento do corpo teórico dos 

sexólogos da época, contudo, se posiciona de modo contrário à ideia de identidade 

de gênero, visto que, sob sua perspectiva, o dado de realidade que se tem é do sexo 

biológico, no qual se nasce homem ou mulher. A partir desse fato se é educado e 
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socializado dentro dos parâmetros sociais de um ou de outro, não havendo 

possibilidade de transicionar entre eles. Um homem será sempre um homem e uma 

mulher sempre será mulher, independentemente de quaisquer transformações 

corpóreas que se possa fazer. Além disso, são feitas denúncias de como a 

transexualidade faz parte de determinadas culturas e se apresenta em contextos de 

pessoas com algum privilégio social, não podendo existir em lugares de extrema 

pobreza e locais onde mulheres são subordinadas ainda mais aos homens. Se localiza 

essas noções dentro de sociedades marcadas por um machismo estrutural e pela 

heterossexualidade compulsória, onde se é preferível submeter pessoas a 

intervenções cirúrgicas do que aceitar sua homossexualidade em diversos casos. 

Somado a isso, entende-se aqui que a transexualidade reforça os papéis de gênero, 

principalmente o das mulheres e da própria noção de feminino. A transexualidade nos 

“homens biológicos” estaria associada, na maioria das vezes, a uma excitação sexual 

em transformar seu próprio corpo, ou até mesmo fazer uso de vestimentas tipicamente 

associadas às mulheres, como por exemplo, um sutiã. As mulheres transexuais, ao 

tentarem performar a feminilidade, delegariam, de algum modo, qual é o papel 

“tipicamente” das mulheres, o que o movimento critica duramente.  Por outro lado, as 

“mulheres biológicas” poderiam ser levadas à essa condição por diversos motivos, 

mas a maioria deles associados à sua vivência enquanto um ser subordinado e inferior 

ao qual a sociedade lhes designa pelo simples fato de serem mulheres. 

Esse é um campo rico em discussões, marcado por posicionamentos 

contrários e diversos. Apesar do fato de que se é possível lançar um olhar sobre o 

horizonte de possibilidades práticas a serem tomadas, a exemplo de produções de 

políticas públicas que garantam a efetividade dos direitos que os transexuais possuem 

por serem considerados cidadãos, como o acesso à educação, a saúde, a disposição 

do próprio corpo, etc., ainda há questões em aberto, que não podem ser facilmente 

respondidas e, por isso, podem apontar para futuras investigações e discussões, 

como por exemplo, o que faz com que um sujeito se identifique com um gênero que o 

social afirma não ser o seu? Existe diferença na transexualidade de homens e de 

mulheres? De que modo o machismo opera na transexualidade? Se a noção de 

gênero enquanto identidade é uma construção social e histórica que produz efeitos 

negativos de normatização dos corpos e patologização, quais são as alternativas para 

se pensar uma mudança estrutural que rompa com a abjeção das vivências 

desviantes e trate-as como performances? Quais são os efeitos que a noção de 
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performatividade de gênero produz no entendimento da transexualidade e em suas 

vivências? E na experiência de pessoas cisgêneras? Quais são as consequências na 

saúde de pessoas que fazem uso prolongado de hormônios? Quais são os efeitos 

sociais e psicológicos da transição social de gênero na infância? O que as 

experiências de pessoas que destransicionaram tem a contribuir na reflexão acerca 

da transexualidade? 
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