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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre as questões 

relacionadas à temática da sexualidade. Será apresentado, a princípio, a historização do sexo e 

do gênero binário, pretendendo, assim, mostrar como sexo e gênero configuram-se como 

situacionais e históricos. O trabalho resgata, também, a discussão sobre a tendência de 

compreender o sexo como natural, a-histórico e irredutível. Desse modo, apresenta-se e 

problematiza-se a etimologia e historicidade a respeito do tema. Busca-se, contudo, observar 

como a binaridade interfere na produção do sujeito. Por fim, discute-se sobre o movimento 

feminista interseccional e radical como sendo premissas para repensar as barreiras e limites da 

binaridade. 

Palavras-chave: Binaridade; Sexualidade; Gênero; Feminismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present work aims to present some reflections on the issues related to the sexuality 

matter. It will be presented, at first, the history of sex and the binary gender, aiming, 

therefore, to show how sex and gender confine themselves as situational and historical. The 

work also rescues the discussion about the tendency to understand sex as natural, a-historical 

and irreducible. Thus, the etymology and historicity about the theme is presented and 

problematized. It is sought, however, to observe how binarity interferes in the production of 

the subject. Finally, we discuss the intersectional and radical feminist movement as premises 

for rethinking the barriers and limits of binarity. 

Keywords: Binarity; Sexuality; Gender; Feminism 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo introduzir algumas reflexões sobre as 

questões concernentes a temática da sexualidade. A principio fazemos algumas observações 

de como a binaridade interfere na produção do sujeito. Em seguida abordamos a história do 

sexo e do gênero. Por fim, como podemos pensar o movimento feminista interseccional e 

radical enquanto superação da binaridade de gênero.  

A binaridade de gênero constituída entre homem e mulher interfere na subjetividade 

do sujeito. Separar os gêneros em binários limita os corpos em uma característica engessada. 

Os papeis sociais ganham essa dimensão e produzem subjetividades escravizadas pelos 

próprios meios que as conduz. 

A binaridade de gênero está contida em duas categorias que separam os sujeitos, 

homens e mulheres. Estas que são definidas no nascimento do sujeito e que produz a partir daí 

um corpo. Os pais, juntamente com a sociedade, reforçam certos tipos de comportamentos de 

acordo com o gênero dado para a criança no nascimento. Se for menina, o investimento passa 

pelas cores delicadas, vestidos, laços, bonecas, brincos, projetando, geralmente, um ideal de 

mulher, bonita, delicada e comportada. Se for um menino, as cores azul ou verde, geralmente, 

prevalecem, os macacões e nada mais. Nada de laços ou brincos. Investe-se em carros e 

caminhões e sonha que ele será um bom homem, trabalhador e másculo no futuro. O clássico 

“homem não chora” e “meninas não falam alto” ou “não sentam de pernas abertas”, são 

exemplos de formas de opressão contidas na forma binária de gênero. Com isso, reforça os 

comportamentos, os desejos, os sentimentos, os discursos ligados ao masculino nos meninos e 

os femininos nas meninas. 

Segundo o DSM - V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - V) 

os critérios diagnósticos que classificam uma criança com Disforia de Gênero estão ligados às 

formas de brincar. O comportamento de brincar de bonecas nos meninos e a agressividade nas 

meninas, por exemplo, seria um sintoma para um transtorno mental.  

Critérios Diagnósticos 

Disforia de Gênero em Crianças 
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3. Forte preferência por papéis transgêneros em brincadeiras de faz de conta ou de 

fantasias.  

4. Forte preferência por brinquedos, jogos ou atividades tipicamente usados ou 

preferidos pelo outro gênero.  

5. Forte preferência por brincar com pares do outro gênero.  

6. Em meninos (gênero designado), forte rejeição de brinquedos, jogos e atividades 

tipicamente masculinos e forte evitação de brincadeiras agressivas e competitivas; 

em meninas (gênero designado), forte rejeição de brinquedos, jogos e atividades 

tipicamente femininas (DSM - V, 2014, p. 452). 

 

Ser mulher ou homem, ganha uma proporção para o sujeito que está intrinsecamente 

ligada à performa, ou seja, sua ação no mundo. Logo, representar um gênero está intimamente 

ligado em dizer sobre quem o sujeito é, mas não é apenas a identidade de gênero que define o 

sujeito, junto a ela há interseções com as questões de classe sociais, raciais, sexuais, entre 

outras modalidades discursivamente constituídas. 

O que pode então significar “identidade”, e o que alicerça a pressuposição de que as 

identidades são idênticas a si mesmas, persistentes ao longo do tempo, unificadas e 

internamente coerentes? Mais importante, como essas suposições impregnam o 

discurso sobre as “identidades de gênero”? Seria errado supor que a discussão sobre 

a “identidade” deva ser anterior à discussão sobre a identidade de gênero, pela 

simples razão de que as “pessoas” só se tornam inteligíveis ao adquirir seu gênero 

em conformidade com padrões reconhecíveis de inteligibilidade do gênero (Butler, 

2010, p. 42). 

 

Se o sujeito não está de acordo com o gênero que lhe foi dado, isso causará um 

sentimento de não pertencimento ao próprio corpo e um sofrimento pela busca de ser aceito 

em uma sociedade alienada por suas próprias construções de verdades. Vale lembrar que, até 

alguns anos atrás, pessoas que não se identificavam com seu gênero imposto, procuravam o 

outro gênero (oposto) para ser. Não existia a possibilidade de ser algo fora da binaridade. 

Identificavam-se com características masculinas ou femininas e as transições de gênero se 

manifestavam no corpo e no modo de viver, enquanto forma binária (mulher e homem). 

Porém, aponto aqui que a questão vai muito além do sujeito que sofre com o gênero 

que lhe foi imposto, pois até mesmo os sujeitos que vivem bem com seus gêneros dados, 

perdem a capacidade de criação que poderiam desenvolver caso a autonomia do sujeito fosse 

respeitada, a criatividade cultivada e a diferença aceita. Ser diferente em uma sociedade, que 

acredita que o padrão é o “normal” ou o “certo”, coloca em risco o que a vida tem de mais 

intrínseco, que é a diversidade, a pluralidade e o diferente.  Sendo assim, o não 

questionamento nos leva a crer que o diferente, o estranho, o desviante é um ameaçador do 

que é “natural”. Porém, o que é tido como natural também é histórico, político e social, não 

está fora de um contexto ou da cultura que os sujeitos estão inseridos. 



 

 
11 

 

Segundo Judith Butler (2010), não existe natureza do sexo fora da cultura do gênero, 

ou seja, o sexo também é constituído socialmente e definido historicamente. Isso nos faz 

pensar que, se o sexo também tem sua história dentro da cultura, entendê-lo como irrefutável 

reforça a ideia de “anormalidade” dos corpos que estão para além ou fora do agenciamento 

binário. 

Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio constructo chamado 

“sexo” seja tão culturalmente construído quanto ao gênero; a rigor, talvez o sexo 

sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-

se absolutamente nenhuma. 

Se o sexo é, ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, não faz sentido 

definir o gênero como a interpretação cultural do sexo. O gênero não deve ser 

meramente concebido como a inscrição cultural de significado num sexo 

previamente dado (uma concepção jurídica); tem de designar também o aparato 

mesmo de produção mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos (Butler, 

2010, p. 27). 

 

A psiquiatria classifica esse fenômeno como “disforia de gênero”, classificando o 

sujeito como doente ou “fora da norma”, cria uma nova identidade em nome de concepções 

jurídicas e médicas inquestionáveis. Com isso, abre-se espaço para a indústria farmacêutica e 

teorias psicológicas lucrarem com a possibilidade de uma cura, de um retorno ao “normal” 

ou “natural”, subtraindo o sujeito e dando lugar para indivíduos anestesiados e enquadrados. 

Juntamente com as categorias binárias de gênero, o problema da identidade do 

feminino se coloca em questão. À que serve a “identidade mulher” para a teoria feminista? É 

possível haver uma identidade para a luta feminista? Ao falar de uma identidade unitária não 

estaria a luta representando somente os sujeitos a quem a representação política é almejada? 

 Quando a concepção jurídica e médica são colocadas em jogo, não se trata mais de 

lutar pelo reconhecimento de uma identidade “mulher”, por exemplo, mas sim, um 

questionamento sobre o aprisionamento do sujeito dentro da possibilidade de ser mulher, 

dentro de um corpo a priori, decidido pela política. 

Ter um corpo feminino significa ter certos hábitos, comportamentos, discursos, 

modos de sofrimento, funções, entre outras formas de existir. O sujeito carrega esse fardo 

durante a vida e ainda luta para ser reconhecido como tal. 

Seria a construção da categoria das mulheres como sujeito coerente e estável uma 

regulação e reificação inconsciente das relações de gênero? E não seria essa 

reificação precisamente o contrário do objetivos feministas? Em que medida a 

categoria das mulheres só alcançam estabilidade e coerência no contexto da matriz 

heterossexual? Se a noção estável de gênero dá mostra de não mais servir como 

premissa básica da política feminista, talvez um novo tipo de política feminista seja 
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agora desejável para contestar as próprias reificações do gênero e a identidade - isto 

é, uma política feminista que tome a construção variável da identidade como um 

pré-requisito metodológico e normativo, senão como um objetivo político (Butler, 

2010, p. 24-25). 

 

Talvez, paradoxalmente, a ideia de “representação” só venha realmente a fazer 

sentido para o feminismo quando o sujeito “mulheres” não for presumido em parte 

alguma (Butler, 2010, p. 25). 

  

A representação das mulheres em uma identidade serviu até agora na luta feminista 

para dar visibilidade às mulheres, sujeitos estes que buscam legitimidade como sujeitos 

políticos, porém, a representação também é uma forma de dizer o que é tido como verdade 

única sobre a categoria das mulheres. 

Segundo Butler, essa concepção dominante dentro do discurso feminista passou a ser 

questionada, pois o próprio sujeito mulheres não é compreendido com estável ou permanente. 

A necessidade de se encaixar na categoria de identidade do que é ser mulher, passa a ser uma 

condição para que os sujeitos se sintam representados e reconhecidos como tal, excluindo 

assim aqueles que não se sentem representados pela identidade construída dentro de uma 

estrutura jurídica da política que dita o que é ser ou não ser mulher. 

As estruturas jurídicas da política engendram, naturalizam e imobilizam a categoria 

mulheres, e o movimento feminista, ao não se atentar para isso, correm o risco de fracassar, 

justamente por não levar em conta que os sistemas jurídicos de poder produzem os sujeitos, 

estes que passam a representar pelo que foram formados, definidos e reproduzidos de acordo 

com as exigências que o próprio sistema criou. 

A interseccionalidade, conceito criado pelas feministas negras nos anos 1980, traz a 

tona a importância de colocar dentro da discussão sobre feminismo, as questões de raça e 

classe social, mostrando assim, que essas questões estão emaranhadas e que o feminismo da 

mulher branca é diferente da mulher negra, por exemplo. As questões de gênero estão 

interligadas com as diferenças de raça e classe social, sendo necessária para o desvelamento 

da análise das relações de poder e das categorias como classe, gênero e raça. É importante 

ressaltar que ao desconsiderar isso, o debate sobre os direitos e representatividade dentro do 

feminismo perde o sentido. 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o termo 

não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da “pessoa” 

transcendam, a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem 

sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos 

históricos, e porque o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, 



 

 
13 

 

classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. 

Resulta que se tornou impossível separar a noção de “gênero” das interseções 

políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida (Butler, 2010, 

p. 21). 
 

O corpo, antes de tudo, é um corpo político, a discussão sobre a naturalização dos 

corpos binários, nos ajuda a repensar formas de luta e retificação de um corpo que está 

intrínseco nesse jogo complexo entre classe, gênero e raça. Não é possível tratar de gênero, 

sem considerar as outras partes. O feminismo perpassa todas essas questões e nos coloca para 

repensar nossas lutas e entender que as formas de opressão se complementam, elas não se 

somam, estão agenciadas de forma que não é possível tratar de uma sem levar em conta a 

outra (Henning, 2014). 

Performatizar um corpo estranho, passa a ser um processo de recuperação da 

autonomia do sujeito. Quando o gênero é decidido ao nascimento, o sujeito cresce ancorado 

em um modo de funcionamento limitado que imobiliza as forma de existência. Ao 

desconstruir a noção dada como “natural”, a performatividade do corpo pode funcionar como 

um processo de recuperação da autonomia do sujeito, produzindo assim, um corpo a partir de 

algo novo, fora da binaridade imposta.  

A tarefa, obviamente, não seria negar a existência desse corpo histórico, mas sim, 

questionar a estrutura constituída em que aprisionam as formas de existência, naturalizando e 

engessando os sujeitos. O questionamento dessas normas pode produzir novos corpos libertos 

de crenças que limitam sua forma de existir e estar no mundo. E consequentemente, um 

mundo em que as demandas de gênero não sejam tratadas como “normal” e “patológico”, e 

sim, como pluralidade. 

Aponto aqui a necessidade de questionar como os corpos passam por um processo de 

“engessamento” para atender a demanda da binaridade. E como a identidade do feminino está 

ligada às categorias binárias de gênero, onde se diz o que é ser “homem” ou “mulher”, 

produzindo formas de opressão em nome de um saber jurídico e médico visto como 

irredutível e a-histórico. 
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2. A HISTÓRIA DA BINARIDADE DO SEXO E GÊNERO 

 

Eu não tenho interesse em negar a realidade do sexo ou do dimorfismo sexual como 

um processo evolucional. Porém desejo mostrar, com base em evidência histórica, 

que quase tudo que se queira dizer sobre sexo - de qualquer forma que o sexo seja 

compreendido - já contém em si uma reivindicação sobre o gênero. O sexo, tanto no 

mundo de sexo único como no de dois sexos, é situacional; é explicável apenas 

dentro do contexto da luta sobre gênero e poder (Laqueur, 2001, p. 23). 

 

Até o século XVIII, o corpo masculino e feminino era centrado no modelo de 

isomorfismo, ou seja, havia um único modelo para representar ambos. Homens e Mulheres 

eram classificados conforme seu grau de perfeição metafísica, os dois corpos eram 

considerados semelhantes, o corpo feminino possuía os mesmos membros que o masculino, 

porém, virados para dentro. A diferença se dava devido ao calor vital recebido na gestação e a 

causa final era o corpo masculino, perfeito. A mulher era vista como um corpo imperfeito 

comparado ao homem, este que era o modelo do sexo único. A vagina equivalia ao pênis 

(interno), os lábios ao prepúcio, o útero ao escroto e os ovários aos testículos.  

Enquanto o modelo de sexo único estava vigente, ser homem ou mulher estava 

ligado ao gênero e não ao sexo. O papel que cada um estabelecia na sociedade era guiado pela 

metafísica, o gênero, termo até então não utilizado, estava intimamente ligado à posição social 

que o sujeito ocupava na sociedade. Em outras palavras, o sexo antes do século XVII era 

ainda uma categoria sociológica e não ontológica (Laqueur, 2001).  

Por volta do final do século XVIII, a anatomia e a fisiologia estabeleceram um saber 

biológico que justificava a diferença sexual em espécie, não mais em grau. Os escritores 

estavam determinados a provar a diferença entre os sexos de forma que a biologia passaria a 

justificar a ordem social. Patrick Guedes, professor de biologia, utilizou da fisiologia celular 

para explicar o fato de as mulheres serem mais passivas em relação aos homens. A partir da 

análise de cavalos marinhos, ele observou que a fêmea tinha a função de armazenar energia e 

o macho de despender. Os saberes acumulados pelos biólogos passaram então a justificar a 

ordem social a partir da diferença baseada no organismo e não mais em uma realidade 

metafísica.  

Os organismos microscópicos que rolaram no limo primordial determinaram-as 

irredutíveis distinções entre os sexos e o lugar de cada um na sociedade.  

Essas formulações sugerem um terceiro aspecto, e ainda mais geral, da mudança no 

significado da diferença sexual. A visão dominante desde o século XVIII , embora 

de forma alguma universal. era que há dois sexos estáveis, incomensuráveis e 

opostos, e que a vida política, econômica e cultural dos homens e das mulheres, seus 
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papéis no gênero, são de certa forma baseados nesses "fatos". A biologia - o corpo 

estável, não-histórico e sexuado - é compreendida como o fundamento epistêmico 

das afirmações consagradas sobre a ordem social (Laqueur, 2001, p. 18). 

  

A ordem social passou então a ser justificada a partir de “fatos” irredutíveis 

baseados no organismo e não mais na metafísica de hierarquia. Segundo Laqueur (2001), a 

mudança do sexo único para o modelo de dois sexos, ocorreu devido a uma questão 

epistemológica e política, junto a outros acontecimentos, que não justificam, mas 

exemplificam como a reinterpretação dos corpos estava intrínseca ao contexto histórico, por 

exemplo, a ascensão da divisão sexual de trabalho nas fábricas e a ideia de casamento como 

um contrato. 

A questão epistemologia deve-se ao fato de que o corpo deixou de ser entendido 

como um microcosmo de uma ordem maior, regido pela natureza, pelo universo ou por um 

Deus, e passou a ser justificado pela ciência, e mais especificamente, pela fisiologia e 

anatomia. Criando assim, um corpo dotado de saber infinito e ao mesmo tempo reduzido ao 

organismo. 

A política, entendida como competição de poder, deixou de criar realidades e sujeitos 

regidos por uma sexualidade cósmica. A ordem social, ligada intimamente à sexualidade 

humana, passou a ser interpretada pela diferença dos sexos. O orgasmo feminino deixou de 

ser valorizado, pois se acreditava que para engravidar, era preciso que a mulher tivesse 

orgasmo também. A partir do momento em que o prazer sexual feminino não era mais 

necessário para a concepção, passou até mesmo a duvidar que o prazer sexual nas mulheres 

era possível. Justificando a realidade no organismo, passou-se a duvidar da capacidade das 

mulheres sentirem prazer ou justificar o fato de não sentirem. 

O gênero, já existente como forma de regulação social, apenas passa a ser justificado 

pela biologia, pelo organismo. O sexo, ganha legitimidade enquanto espécie, justificando os 

atos culturais em fatos irredutíveis por serem entendidos como parte da natureza e não mais 

da cultura. A cisão natureza e cultura, sexo e gênero se consolidam em fatos inquestionáveis 

baseados em verdades ditadas pela ciência biológica. 

As condutas dos homens e das mulheres passam a ser ancoradas em uma dimensão 

biológica. Com o avanço da ciência, as explicações científicas entre comportamentos de 

homens e mulheres passam a ser fundamentadas nos hormônios. Os homens, por causa da 

testosterona, seriam mais propensos à agressividade, à violência e teriam mais força. Já as 

mulheres, que possuem estrogênio e progesterona, estariam sujeitas a sensibilidade e 

emotividade, sobretudo nos períodos de tensão menstrual. 
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A sociedade ocidental cria então a crença de que a personalidade e os padrões de 

comportamento estão predeterminados de acordo com o sexo biológico do indivíduo. E assim, 

se nasce uma fêmea. Várias características preconcebidas são levantadas para classificar os 

modos de ser e a subjetividade dessa pessoa, o mesmo é pensado para os seres humanos que 

nascem machos.  

Logo, entende-se que a biologia desempenha um papel inquestionável na 

determinação dos comportamentos. Porém, a espécie humana depende intrinsecamente da 

socialização entre seus iguais para elaborar e construir as subjetividades, ou seja, é na 

sociedade, e através das interações com os outros, que os indivíduos aprendem e incorporam 

os significados do que é ser homem e ser mulher, do que é ser masculino e do que é ser 

feminino. E o sexo, tanto quanto o gênero, analisando pela história, são situacionais. Desde o 

rompimento com a ideia do isomorfismo e da criação do conceito de gênero, as forças 

políticas e sociais estão intrinsecamente ligadas às novas formas de entendimento de sexo e 

gênero e do modo como são separados e compreendidos. 
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3. FRONTEIRAS DO BINARISMO, FEMINISMO INTERSECSIONAL E RADICAL 

 

O feminismo radical é um movimento de luta ao qual se entende a opressão das 

mulheres a partir da lógica do patriarcado. O nome radical refere-se à ideia de raiz. A 

opressão das mulheres é histórica e vista como a primeira e mais difundida classe de opressão 

de todos os grupos oprimidos da sociedade. Não há como igualar a opressão das mulheres 

com a classe social, por exemplo, pois segundo as feministas radicais a opressão das mulheres 

não tem lógica apenas no capitalismo, mas sim no patriarcado, em que a classe dos homens se 

configura como a de opressores (dominam, controlam e exploram) da classe das mulheres. A 

questão consiste em entender como esse jogo de subordinação funciona, como se mantém, e 

suas consequências. 

O feminismo interseccional, surge a partir da reivindicação das mulheres negras 

perante o feminismo difundido pelas mulheres brancas de forma universal. Na década de 1960 

houve um movimento nos EUA chamado “Black Feminims” que marcou o movimento 

interseccional. O movimento vem em defesa de que o gênero não pode ser entendido sozinho 

para ter compreensão da opressão que as mulheres vivenciam. Não há como dizer da 

experiência de ser mulher sem considerar a classe social, a raça e a sexualidade, por exemplo, 

do sujeito em questão. Logo, para as feministas que se identificam com esse movimento, é 

preciso compreender todas as nuances sociais que o indivíduo habita para entender o que é ser 

mulher e como o machismo, o racismo, por exemplo, interfere naquela vivência. Segundo, 

João Manuel de Oliveira (2010), a teoria feminista não é constituída por uma unicidade de 

perspectivas, mas sim, habita em espaços hifenizados e interstícios. Outras modalidades de 

opressão são modeladas por outros sistemas sociais que com o gênero se intersectam. 

A binaridade de gênero reforça a relação de dominação dos homens diante das 

mulheres. Os comportamentos tidos como “naturalmente femininos” ou “naturalmente 

masculinos” funciona de modo a alimentar essa forma de opressão e de dominação justificada 

como natural e não situacional, como o gênero é. Tanto o feminismo radical, quanto o 

feminismo interseccional, podem abrir um diálogo para repensar as fronteiras estabelecidas 

pelo binarismo e também repensar a relação de poder histórica que um exerce sobre o outro. 

Os dois movimentos agregam na discussão da binaridade para repensar as fronteiras 

constituídas entre os gêneros. É a partir da binaridade que a relação se estabelece. O 

feminismo radical aborda como a binaridade cumpre uma função para que o patriarcado 

permaneça.  
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Os homens coletivamente trabalham juntos para manter a relação de poder sobre o 

gênero oposto. Como por exemplo, as mulheres serem cobradas muito mais por uma estética 

inalcançável em comparação aos homens, pode ser explicado pela relação de poder do 

patriarcado. Analisar como o patriarcado funciona e se mantém é também questionar a 

separação dos gêneros em categorias opostas e binárias. 

O debate sobre políticas públicas, voltadas às demandas de gênero devem levar em 

conta as nuances que o gênero agrega. O feminismo interseccional luta para que não haja uma 

única categoria para as demandas das mulheres. A interseccionalidade traz uma perspectiva 

que acolhe dentro da categoria “mulheres”, recortes específicos como sexualidade, raça, 

classe social, entre outras. Essas categorias ganham importância dentro dos espaços de lutas e 

espaços decisórios sobre o que é ser mulher e nascer dentro da estrutura patriarcal. E com 

isso, o objetivo constitui em construir algo que garanta os direitos de determinados grupos 

mais vulneráveis e com demandas diferentes de outros.  

O movimento feminista se torna mais complexo e a luta diversificada quando levado 

em conta as questões das minorias, pois se entende que há múltiplas desigualdades e 

peculiaridades existentes entre as mulheres. Uma mulher heterossexual, negra e rural, por 

exemplo, tem sua experiência vivida de forma diferente de outra mulher branca, homossexual 

e urbana. Tais nuances devem ser levadas em conta para que a luta de igualdade de gênero, 

proposta pelo feminismo, acompanhe a complexidade do problema. 

O conceito de interseccionalidade ganhou relevância na teoria de gênero 

recentemente, porém muito antes, praxis feministas de grupos como Combahee River 

Collective estavam comprometidos com o trabalho de entender os fatores simultâneos de 

opressão (Oliveira, 2010). 

O feminismo lésbico tem muito a contribuir para a história e luta do movimento 

feminista, pois possibilita um entendimento mais amplo das relações entre o sistema de 

gênero e a heterossexualidade normativa. Esse grupo denuncia um pensamento feminista 

fundado na heteronormatividade e no patriarcado. Consequentemente, o próprio conceito de 

mulher está equivocado, pois não há uma universalidade da representatividade desse campo. 

Para alguns autores críticos, o acesso das mulheres a um estatuto de sujeito universal, só 

ocorrerá com a desconstrução da categoria mulher. 

Donna Haraway, inspirada pela ficção científica, pelo feminismo e pelo socialismo, 

apresenta sua teoria a partir da ideia de um organismo “ciborgue” (Oliveira, 2010). A autora 

defende que a tecnologia está no mundo e tem impactos sobre nossas modalidades de 
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incorporação. A ideia de “humanos puros” não existe, o papel crescente da tecnologia é uma 

realidade, e o dualismo entre máquina e organismo também precisa ser superado, e com isso, 

a autora apresenta a figuração feminista a partir da imagem do ciborgue. Apostando que essa 

figura pode permitir alterações radicais na estrutura patriarcal de gênero. 

A figura ciborgue apresenta as categorias de humanidade, gênero e raça como 

híbridos. O gênero é uma relação social atravessada por outras como a etnicidade, a cultura, a 

orientação sexual, a classe social, entre outros. Logo, para Haraway não faz sentido defender 

ou essencializar a ideia de “mulheres”, pois estamos no domínio da problematização da ideia 

de mulheres. É preciso voltar-se mais para o questionamento da dominação do que evidenciar 

uma categoria sobre as outras (Oliveira, 2010). 

Haraway propõe assumir o papel de “testemunhas modestas”, implicando sujetos 

situados, produtores de conhecimentos contextuais e responsáveis pela produção desse 

conhecimento. O desafio é situar o conhecimento em uma matriz muito mais complexa, que 

engloba as redes onde as mulheres estão (Oliveira, 2010). Deixando o sujeito histórico do 

feminismo como consequência da preocupação com os múltiplos cruzamentos conceptuais e 

políticos. Com isso, o autor reafirma a necessidade de hifenizar o gênero com questões de 

raça, sexualidade, classe social e outros sistemas, para produzir teorias feministas. 

Jaqueline Gomes de Jesus (2014) desenvolve uma arqueologia do transfeminismo. 

Outro campo de discussão que contribui para repensar as formas binárias de gênero. Segundo 

ela, a principal crítica que embasa o movimento transfeminista é a subordinação morfológica 

do gênero ao sexo, o que causa uma repercussão teórica e política sobre os corpos. O 

movimento representa homens e mulheres transgênero, mulheres cisgênero histerectomizadas 

e/ou mastectomizadas, homens cisgênero orquiectomizados e/ou emasculados, casais 

heterossexuais com prática e papeis afetivossexuais divergentes dos tradicionalmente 

atribuídos, entre outros. 

Segundo a autora, o transfeminismo se torna útil, de forma geral, na medida em que 

auxilia a compreensão do gênero para além das limitações interpretativas colocadas pelo 

pensamento atrelado à genitação e ao sexo como biologia (Jesus, 2014). 

É um movimento que dialoga e deve muito ao movimento das mulheres negras, pois 

foi a partir do posicionamento do feminismo negro, que a pauta do transfeminismo se criou. 

Os dois concordam com o fato de que o modelo idealizado do que é ser homem ou mulher 

representam apenas as mulheres e homens cisgênero e que é preciso desconstruir isso para 

que haja o reconhecimento, e daí a inclusão, dos homens e mulheres transsexuais.  
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Jaqueline Gomes de Jesus (2014) defende que o transfeminismo se faz necessário no 

Brasil, cenário em que a conjuntura de violação de direitos e da vida de pessoas transsexuais é 

uma realidade. A maioria dos casos de homicídio acontece na América Latina e, 

principalmente, no Brasil. 

O projeto de pesquisa (TvT-  Transrespect versus Transphobia 

Worldwide)  conduzido pela TransGender Europe – TGEU, Organização Não-

Governamental (ONG), mostram um total de 816 (oitocentos e dezesseis) 

assassinatos de pessoas transgênero em 55 (cinquenta e cinco) países, no ano de 

2011. A grande maioria ocorreu na América Latina, 643 casos, com expressiva 

participação brasileira, sendo 325 registrados apenas no Brasil (Jesus, 2014, p. 253). 

 

O transfeminismo se faz necessário a partir dessa conjuntura sexista e machista que 

gera a morte de muitas pessoas por não estarem dentro de uma norma fundada como a-

histórica e irredutível em que o gênero está subordinado ao sexo binário. 
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4. CONCLUSÃO 

 

  

O levantamento, feito no presente trabalho, sobre sexo, gênero e binaridade, tem sido 

estudado e recebido muita importância na academia nos últimos anos. Em diversas áreas de 

conhecimentos, os temas são abordados devido à importância da desnaturalização de diversos 

comportamentos preconceituosos e legitimados por conceitos historicamente construídos. 

A subjetividade, objeto de estudo da psicologia, diz respeito ao que o sujeito é. Sexo, 

identidade de gênero e sexualidade são formas do indivíduo se constituir como sujeito e 

elaborar relações na sociedade. 

Os sujeitos não nascem prontos ou determinados, é por meio da educação, seja ela 

familiar, escolar, ou social, que os indivíduos vão se formando. A partir dessas relações, 

aprende-se o que é ser homem ou mulher, como homens e mulheres devem relacionar entre si, 

quais são os diferentes lugares que os homens e mulheres ocupam na sociedade e o que eles 

significam no meio social.  Uma vez que o processo de aprendizado e formação dos sujeitos 

está ligado aos valores vigentes na sociedade, classificando e diferenciando o que é bom ou 

ruim, o que é positivo ou negativo, o que é correto e o que é errado, é preciso que esses 

sujeitos estejam atentos para não reforçar diferenças supostamente naturais e normais.  

A normalidade no campo, de sexo, gênero, sexualidade e binaridade, é vista como a-

histórica e irredutível, causando assim um processo de anormalidade a tudo que foge da 

norma, ou seja, qualquer forma de existência considerada “não natural”. A importância de 

questionar e problematizar esse campo se torna relevante na medida em que se produzem 

corpos engessados e oprimidos por um sistema de práticas e valores embasados em uma 

noção de verdade que serve a ordem social e política. Ao descriminalizar e classificar o 

diferente como “anormal”, cria-se práticas de exclusão e reforçamento de comportamentos 

machistas, misóginos e homofóbicos. 

A naturalização no processo de formação dos homens e das mulheres pode tornar-se 

bastante perigosa quando elas são usadas para justificar uma série de violências e 

preconceitos. As violências de gênero agem de maneira silenciosa, por isso, é preciso que 

estejamos atentos para identificá-los e capacitados para enfrentá-los. 

No campo da psicologia, o entendimento da binaridade como histórica e como forma 

de relação de poder, pode deslegitimar práticas descriminalizantes e tidas como natural tanto 

por parte dos profissionais, quanto por parte do reconhecimento desses comportamentos na 
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sociedade como um todo. Entender como a binaridade e as relações de poder entre os sexos 

interferem e produzem subjetividades, contribui para um conhecimento embasado em 

princípios básicos como igualdade, equidade e universalidade. Torna-se então necessário a 

observação dos modos como se constrói a posição de normalidade e a posição de diferença e 

os significados que lhe são atribuídos historicamente 

Criar um questionamento sobre a binaridade e a naturalização do sexo passa a ser 

uma forma de luta pela existência da diferença enquanto direito. As discussões de gênero ao 

mesmo tempo em que avançam, retrocedem, por questões culturais e políticas. Questionar as 

práticas das formas de existência, e a possível existência de um corpo diferente, nos ajuda a 

repensar práticas psicológicas e fundamentos epistemológicos tidos como verdade no campo 

de conhecimento da psicologia e de outras áreas que se interessam pelo tema. 
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