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I – Introdução  

 

“Reafirmo que uma pessoa é tão válida como outra, um 
feminino é tão válido como um masculino e os masculinos e 
femininos se equivalem.” (UMA CARTA A NATUREZA - 
Joel Maldonado) 

 

 A ideia binária em torno dos corpos e comportamentos acaba universalizando as 

experiências dos indivíduos, seja homem ou mulheres cisgênero – Ou seja, cuja 

identidade de gênero está em consonância com o sexo designado no nascimento. No 

tocante as pessoas com orientação sexual dissidente da heteronormatividade 

compulsória, há um esforço em enquadrá-las e encaixá-las a norma social dominante.  

 Pensamos o gênero nesse estudo não como algo estático e fixo, contrariamente, 

o encaramos como transitório, fluido e possível de transformação e mudança. Falar em 

gênero é tratar diretamente sobre sexo e corpo. O primeiro, após sua categorização 

passa a enquadrar os indivíduos segundo a sua genitália, em que, num sentido 

heteronormativo e binário, só permite que a pessoa seja homem ou mulher. O segundo, 
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tendo em vista que é no corpo que há toda a inscrição social, cultural e linguística das 

normas sociais dominantes.  

 Essa distinção dos indivíduos pelo viés biologicista acaba por naturalizar e 

hierarquizar padrões de comportamentos e formas de viver a sexualidade, onde aquele 

que borra a norma social dominante fica exposto às represálias sociais e sua vivência 

sexual dissidente é tida como patológica.  

 Segundo Butler (2003), é preciso que haja uma desestabilização entre anatomia e 

gênero como é feito comumente. Dessa relação colocada na maioria das vezes como 

orgânica, há uma fusão entre três elementos – sexo, gênero e desejo, como algo 

domesticamente organizado. Tomando como exemplo um indivíduo que nasceu com 

pênis, esse necessariamente pertence ao gênero masculino e o seu desejo deve ser pelo 

gênero contrário, ou seja, uma mulher.  

 Como se pode observar essa organização doméstica da sexualidade não abre 

espaço para vivência de outras experienciais afetivas e sexuais que transcendam a 

heteronormatividade. Apesar disso, cada vez mais se discute sobre as experiências de 

pessoas trans – travestis, transexuais e transgêneros, bem como, essas pessoas têm cada 

vez mais lutado pelo seu lugar de fala. É importante salientar que o reconhecimento 

dessas experiências, bem como, o aumento do debate sobre elas, não caracteriza a plena 

aceitação da sociedade sobre elas, contraria e contraditoriamente, o aumento desse 

debate tem manifestado cada vez mais expressões de ódio e discriminação contra esses 

segmentos.  

O presente trabalho tem como objetivo refletir acerca das subjetivações 

produzidas sobre o corpo a partir de uma mulher transexual da cidade de Campina 

Grande – PB. Não buscamos realizar uma pesquisa exaustiva sobre a temática nesse 

momento, mas ampliar horizontes e realizar reflexões sobre um tema relativamente 

novo e desafiador para vários campos do saber. Um estudo sobre essa questão ainda 

torna-se relevante socialmente, entendendo a necessidade de conhecimento sobre a 

transexualidade, bem como, tendo em vista os dados alarmantes de assassinatos contra o 

segmento LGBT no Brasil. 

Segundo dados do Relatório de assassinatos de LGBT no Brasil, feito em 2016, 

pelo Grupo Gay da Bahia – GGB estima-se que a cada 25 horas um LGBT seja 

brutalmente assassinado no Brasil, o que coloca o país como o primeiro no ranking 

mundial no tocante a essa violência, estando à frente inclusive de países do Oriente e 
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África onde existe pena de morte contra os LGBTs. Acredita-se que 343 indivíduos 

dessa população foram mort@s no ano em análise. Desse total, 144 eram pessoas trans 

– Travestis e transexuais, sendo o segundo maior número de assassinatos, estando atrás 

apenas dos crimes contra gays.     

 

 

II – Desenvolvimento  

 

 De acordo com Berenice Bento (2008), transexualidade, travestilidade e 

transgênero são manifestações de identidades que expressam divergências no tocante as 

normas de gênero, tendo em vista que se estruturam no dimorfismo, na 

heterossexualidade e nas idealizações. Trata-se de um desmembramento de um 

ordenamento de gênero que, por sua vez, situa a intelegibilidade dos sentidos dos 

gêneros no corpo.  

 Conforme denuncia Butler (2003), ao tratar e criticar a metafísica da substancia, 

em que o sexo e o corpo são entidades autoevidentes, ou seja, o sujeito é preexistente, 

existe independente da cultura, sendo uma substancia real e concreta. A autora pensa o 

sujeito como performático e não ontológico, ao mesmo tempo, como oriundo de uma 

estrutura linguística em formação. Dessa forma, o gênero e a identidade é um devir, 

sempre em processo de construção, ou seja, uma performatividade. As identidades 

sexuais dissidentes da norma social dominante são subversivas, pois provocam um 

deslocamento das normas de gênero cristalizadas.    

  Butler apud Salih (2015) acrescenta que a perfomatividade de gênero é um 

comportamento generificado que se repete através de atos, gestos e signos, do âmbito 

cultural, que reforçam a construção de corpos, tais como vemos atualmente, no sentido 

de uma construção dramática e contingente de significado. 

 Os significados desses corpos também vão obedecendo as representações ideais 

que se consolidam socialmente, legitimando as categorias socialmente aceitas. O corpo 

tem a cobrança social de refletir de forma evidenciada, para si e para os outros, a 

aparência e pertinência com o sexo fixado desde a emergência do indivíduo, colocando 

este indivíduo numa busca incessante por enquadrar o “outro” e enquadrar-se a si 

mesmo nas categorias de gênero que se polarizam entre o masculino e o feminino. 
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Portanto, os sujeitos que não se adequam a determinada performatividade de 

gênero heteronormativo são imediatamente classificados abjetamente e/u 

patologicamente porque transgridem essas categorias. 

“Transexualismo” foi à forma do discurso oficial para nomear as pessoas que 

vivem em “contradição” entre corpo e subjetividade, se colocando entre as condutas 

consideradas perversas a partir do sufixo “ismo”, numa lógica de patologização, 

fazendo com que a vivência transexual não pudesse se desprender do seu destino 

biológico. (BENTO, 2006). 

 

Esses atos linguísticos são modalidades de um discurso autoritário, 
uma vez que estão envolvidos em uma rede de autorizações e castigos. 
O poder que tem o discurso para realizar aquilo que nomeia está 
relacionado com a performatividde, ou seja, com a capacidade de os 
atos linguísticos citarem reiteradamente as normas de gênero, fazendo 
o poder atuar como/e no discurso (BUTLER apud BENTO, 2006, 
p.46) 

 

Esse saber intitula a experiência transexual a partir da naturalização, 

fundamentando e construindo os gêneros a partir dos dimorfismos, daí se definem 

características dos transexuais, universalizando-os, extinguindo a legitimidade da 

pluralidade, construindo padrões para avaliação da verdade, gerando hierarquias que se 

estruturam a partir de exclusões (BENTO, 2006). 

Todos esses dispositivos discursivos estruturam-se para gerar corpos 

problematizados, fazendo com que os sujeitos de uma forma geral, não localizem e não 

compreendam como esses discursos são eficientes em transformar suas experiências em 

“anormalidades”, assumindo toda a carga de culpa, não se reconhecendo em seus 

corpos. 

A cirurgia de trangenitalização/redesignação sexual aparece para esses sujeitos 

como uma possibilidade de adequação desse corpo abjeto e problematizado 

socialmente, para uma adequação da ordem polarizada do gênero. 

 

Se o corpo é instável, flexível, retocável, plástico, será uma estética 
apropriada ao gênero identificado que lhe conferirá legitimidade para 
transitar na ordem dicotomizada dos gêneros. (...) querem mudanças 
em seus corpos para ter inteligibilidade social. Se a sociedade divide-
se em corpos-homens e corpos-mulheres, aqueles que não apresentam 
essa correspondência fundante tendem a estar fora da categoria do 
humano. (Bento, 2006, p.24-25) 
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Portanto, essa inteligibilidade social não se dá sem tensionamentos. Na 

experiência transexual a cirurgia aparece como uma possibilidade de negociação social 

de existência do sujeito. 

Bento (2006, p. 61) chama-nos atenção sobre a relação de favor, que se 

estabelece com o hospital e a equipe, na trajetória cirúrgica. “A noção de direito e 

cidadania é uma abstração que não encontra nenhum respaldo na efetivação das 

microrrelações que se dão no âmbito do hospital”.  

 Uma vez acomodadas essas normas ao gênero a partir da intervenção cirúrgica, 

revela-se assim uma fragilidade desse princípio, pois este está assentado em algo 

especialmente plástico, instável, maleável e manipulável: o corpo. (Bento, 2006) 

Portanto, pensar nessa normatização/essencialização deste corpo pela estrutura 

biológica como idealização, está desde o início comprometida pela vivência transexual, 

o corpo deve ser considerado pelos seus deslocamentos e transitoriedade.  

 

III- Procedimentos metodológicos e análise dos dados da pesquisa  

  

A presente pesquisa desenvolveu-se de forma qualitativa, buscando a aquisição 

de dados descritivos através do contato direto e dinâmico com a interlocutora da 

pesquisa. Bem como, através da revisão bibliográfica em alguns trabalhos e pesquisas 

acadêmicas sobre a temática. Dessa forma, buscamos refletir acerca das subjetivações 

produzidas sobre corpo a partir de uma mulher transexual, a partir de um estudo de 

caso, realizado na cidade de Campina Grande - PB.  

 Segundo Severino (2007, p. 121) 

 
O caso escolhido para a pesquisa deve ser significativo e bem 
representativo, de modo a ser apto a fundamentar uma generalização 
para situações análogas, autorizando inferências. Os dados devem ser 
coletados e registrados com o necessário rigor e seguindo todos os 
procedimentos da pesquisa de campo. Devem ser trabalhados, 
mediante análise rigorosa, e apresentados em relatórios qualificados.  

 

 O estudo de caso se caracteriza por trabalhar com um caso particular, 

considerando representativo de uma gama de outros casos análogos, por ele 

significativamente representativo. Cabe salientar que a análise dos dados nesse tipo de 

estudo se dá da mesma maneira que nas outras pesquisas de campo, em geral.  
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Foi utilizada a entrevista narrativa como técnica para coleta dos dados da 

pesquisa. Sobre esse tipo de estudo, afirma Muylaert et. al (2014), se caracteriza como 

um dispositivo não estruturado, tendo como objetivo o aprofundamento de aspectos 

relacionados ao tema abordado, cuja histórias de vida podem ser expressas em 

consonância, também com o contexto social.  

Foi utilizado o processo de escrita por parte dos pesquisadores, ao passo que a 

interlocutora do estudo respondia aos questionamentos feitos, sendo que ela foi 

previamente informada que a pesquisa transcorreria dessa forma. Nesse momento, 

analisaremos os dados da pesquisa, após sua aplicação.  

 

- Desvelando a experiência trans 

 

Bento (2008) em contraponto com o discurso médico e as ciências psi aponta 

que a transexualidade é uma experiência identitária, caracterizada pelo conflito com as 

normas de gênero e isso implica uma vivência de dor e angústias que marcam as 

subjetividades dos que sentem e almejam viver experiências que lhe são cerceadas por 

não terem comportamentos considerados apropriados para seus sexos. As narrativas que 

compõem as experiências transexuais apresentam um mundo de dúvidas, angústias, 

solidão e um medo constante de serem rejeitados. Então, se enquadrar no mundo e 

discurso hegemônico binário seria como um trânsito mais fácil para uma vivência 

transexual e representaria uma conformação homogênea e essencializada do que é ser 

homem e o que é ser mulher. O que a mesma autora ancorada em Butler coloca como 

´paródias de gênero`.  

É nesse movimento de convencimento e inserção no mundo do outro 
gênero que a discussão do real e do fictício aparece. O “real” é 
identificado como a verdade, e a verdade é ditada pelos imperativos 
do corpo. (Bento, 2006, p. 102-103) 

 

As “paródias de gênero” são expressas pela intelocutora desta pesquisa. A 

“verdade” de um “corpo feminino” e do que é “ser mulher”, ditada pelos imperativos do 

corpo é constantemente buscada pela mesma. 

 

(...) mas só que quando a gente tem uma definição de como deveria ser o seu corpo, de como você queria 

que fosse, você busca meios pra isso, então acho que de todos os meios mais trágicos que há, eu procurei 

essa forma da hormonização, porque eu teria várias outras formas (...) E eu comecei a minha 
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hormonioterapia, e com poucos meses, eu não lembro bem, que faz uma questão de 12 anos, eu tinha 17 

e estou com 29, então mais ou menos uns dois meses você começa a perceber as mudanças no seu corpo. 

Não é tão rápido, mas você começa a perceber a questão de seios, de pele que é tudo meio gradativo, 

bem devagar o processo, mas você começa a perceber e devido você tá colocando hormônios divergentes 

com o seu biológico, no caso estrogênio, em relação à testosterona, você começa a se perceber melhor, 

porque o cabelo muda, a pele muda, a pela fica mais fina, mais sedosa e o seu corpo começa a tomar 

formas. Então, muitas pessoas, muitas mulheres trans questionam às vezes o corpo porque não 

conseguiram aquela determinada forma (...) Essas pessoas, a maioria, parte pra questão de cirurgias, 

implantes e injeções de silicone pra dar forma ao corpo.(...) Mas é Lógico que toda mulher quer 

melhorar. 

 

  Ainda acrescenta, quando trata do processo de hormonização, o bloqueio, 

desejado por ela, de “coisas de homem”, como exemplo, o desejo sexual, discursos 

naturalizados e reforçados, de que o homem, tem sempre mais desejo do que a mulher, e 

que está sempre pronto para o ato sexual. Em seguida se coloca como mulher mais 

recatada, e de ser prazerosa a experiência no âmbito mais doméstico e na fala dela uma 

vivência “mais família.” 
 

(...) eu não conseguiria viver sem hormônio, porque ele gera minha identidade, ele me transforma 

enquanto pessoa, ele me torna quem eu sou, eu me sinto bem (...) porque a gente toma o antiandrogeno 

que é pra bloquear a testosterona, seu corpo funciona de forma melhor enquanto você mulher, porque a 

questão de excitação pra mim, por exemplo, é uma reação do corpo em relação a um desejo, então eu 

não me sinto bem tendo essas reações, mesmo que eu tenha o meu namorado (...) mas eu não me sinto 

bem tendo reações que seria pra mim, do corpo masculino, por exemplo (...)então eu me sinto feliz 

quando eu tenho esse resultado, o estrogênio vai e sobe, então essa questão que meu corpo tá reagindo 

ao hormônio, e eu estou me colocando como eu me posiciono, enquanto mulher trans. Então as reações 

do corpo pra mim não é tão interessante , eu me sinto um pouco mal em determinados momentos, 

logicamente, você tá com uma pessoa, com seu parceiro, com seu namorado, seu marido seja lá o que 

for, ou pessoa afim, que você sente aquela necessidade, né? Porque o corpo, ele vai responder de acordo 

com que você recebe isso é uma questão óbvia, então eu já me posicionei até como assexuada, porque 

você fica sem desejo, então pra mim é uma felicidade, uma satisfação . (...) Porque como você bloqueia a 

testosterona você não tem libido. (...) porque se você produz de 170 a 700 miligramas por dencinlitros de 

sangue, imagina como você fica, você fica subindo pelas paredes, rs...então eu não me sentiria bem, se eu 

passasse a sentir essas coisas. (...) enquanto eu conheço uns que dizem que gosta, eu tenho uma amiga, 

ela diz que gosta de gozar todos os dias, eu não me sentiria bem, eu respeito ela, até porque ela é 

profissional do sexo, então assim, eu respeito a posição dela, ela precisa dessa reação do corpo pra 

poder fazer a vida dela...ela até brinca: “eu não conseguia ser uma mocinha como você, ter um 
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namoradinho, ser bem dona de casa”. (...) “mas você gosta dessa história? Quando ela fala que você é 

mocinha?” Gosto, claro. Dona de casa não. Recatada tudo bem, mas do lar não. Eu gosto de família. 

 

- As estratégias de negociação com a medicina e a trajetória para o procedimento 

cirúrgico. 

 

A utilização do termo “estratégias de negociação” elaborada por Bento (2006) se 

dá na perspectiva de colocar à reflexão sobre as relações das pessoas transexuais com o 

meio em que vivem, principalmente, no que se refere aos “aparatos legais” que podem 

possibilitar, por exemplo, a cirurgia de redesignação sexual entre outras possibilidades. 

Essas relações são permeadas de correlações de forças, cujos movimentos se dão de 

forma hierárquica, construídos socialmente, inclusive fomentados pelo saber médico, 

colocado na sociedade como verdade absoluta, não obstante, não deixa de fazer parte 

dessa construção, regida por interesses, momentos e povos específicos. 

A autora reitera a concepção de poder, formulada por Foucault, quando este fala 

do movimento gerado que abrange disputa e resistência. O poder dado aos médicos 

sobre os corpos, até mesmo de um corpo adulto, faz com que os transexuais se utilizem 

de mecanismos distintos para ter acesso ao procedimento cirúrgico. A partir da fala da 

interlocutora desse estudo, tais estratégias são claras: 

 

(...) Eu não desisti da cirurgia. Eu tô num processo que, infelizmente, apesar do seu corpo ser uma 

propriedade sua, ser um direito seu, mas a comunidade médica ainda age como se você não tivesse 

autonomia sobre o seu corpo. Então para você poder passar por esse processo, você precisa de uma 

junta médica para comprovar que você não tem nenhum problema psicológico, né? De origem 

psiquiátrica, enfim, ou seja, a autonomia que você deveria ter sobre o seu corpo, você acaba não tendo.  

 

- Outros corpos outras transexualidades  

 

 De acordo com Louro (2000), os corpos são significados na e pela cultura, ou 

seja, no corpo há toda uma inscrição social, simbólica e cultural. Dessa forma, o corpo 

seria o elemento que fala sobre e pelos indivíduos. Corriqueiramente se associa a 

sexualidade como um “dado” da natureza, ou seja, como aspecto inerente ao ser 

humano. Essa concepção está estruturada no corpo e na ideia de que todos os corpos 

vivem as suas experiências de forma universal. Vale salientar que a sexualidade é um 
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processo que não tem nada de natural, contrariamente, envolve uma série de rituais, 

linguagens, fantasias, representações, símbolos e convenções. Por isso, é importante 

frisar que tanto a sexualidade como o corpo integram experiências plurais e 

culturalmente diversas.  

 Conforme denuncia Bento (2006), o “dispositivo da transexualidade” é orientado 

por duas perspectivas, a saber: Orientação psicanalista e outro de cunho biologicista. Da 

disputa entre esses dois saberes, uma proposição é unificada – a defesa da 

heterossexualidade natural dos corpos. Dito isso, a autora propõe chamar a atenção para 

o fato de que o “Dispositivo da transexualidade” é alimentado por verdades socialmente 

determinadas para os gêneros.  

 A autora ainda trata da construção sobre uma “transexualidade oficial”, que se 

caracteriza por um saber específico que separa essa experiência daquelas vividas pelas 

travestis, pelos gays e pelas lésbicas. Nessa ótica há várias classificações dos vários 

tipos de transexuais, com o intuito de chegar a uma última constatação: o “transexual de 

verdade” não apresenta nenhum “problema biológico”. Sobre isso, afirma a 

interlocutora da pesquisa: 

 

Porque eu já vi relatos de umas falarem que o cara “ai, eu não vou comer você por ai” porque eles usam 

esses termos, muitos “eu não vou penetrar você porque foi uma vagina feita e não sei oque” e umas se 

queixam porque mesmo com a cirurgia de redesiginada o homem preferia fazer sexo anal com elas, 

então assim, tem toda essa questão, porque até mulheres cis, eu como trabalho no segmento erótico, eu 

trabalho numa loja erótica e tem essa questão, então tem que parar de fazer uma coisa pra agradar 

outra, pra achar que vai agradar. Porque em primeiro lugar não é a questão disso ou daquilo, de tal 

prática, de tal tipo de sexo que vai agradar ao homem, mas você, então se posicione enquanto você, 

enquanto mulher, trans, ou redesiginada ou não. Há pouco tempo, até cinco, seis anos, só era 

identificada enquanto transexual se fosse cirurgiada. Era uma imposição. Até do próprio grupo, do 

próprio meio, que hoje mudou graças a Deus. A questão da, do corpo, se você não tivesse 4, 5 litros de 

silicone, 10 litros de silicone na bunda, cintura fina, ou cabelo na cintura e um peito do tamanho do 

mundo você não era transexual, ou seja, você não era ninguém, você não era representada e a 

transexualidade não tá ligada a silicone, não ta ligada a questão de corpo bem feito, até porque nem 

toda mulher cis tem o corpo bem feito, mas ela tem o corpo dela, ela tem a identidade dela, então ela tem 

, né? O registro dela enquanto mulher, então não é o corpo assim ou assado que vai mudar, até porque 

são diversidades de corpos que você acha bonito e que não acha bonito no outro e assim vai, sempre vai 

haver essa divergências também a questão de muitas mulheres...ah porque você não vai poder ser mulher 

porque você não vai poder engravidar, só que tem uma questão com a mulher cis porque geralmente são 

mulheres cis que falam isso. Já vi mulheres trans falando isso, mas normalmente são mulheres cis, então 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



10 

 

quando você fala isso, você tira o direito de a mulher cis ser mulher porque ela poderá ter filho, porque 

ela é estéril, ou porque ela, por um problema de saúde, ela precisou fazer uma histerectomia total, ou 

então uma inferequitomia, porque ela não pode engravidar, são as retiradas dos ovários, então tem que 

ver o que a gente fala porque são falas preconceituosas que você atinge toda a sociedade, então você 

acaba atingindo a si mesmo. 

 

- o corpo físico e simbólico fetichizado pelas armadilhas sociais.  

 

De acordo com Goldenberg (2001) na configuração brasileira, o caráter 

biológico do corpo passa a ser transformado em um corpo distintivo, à luz de Bordieu e, 

nos termos da autora um – “Corpo capital”, a partir da valorização de determinadas 

práticas. Sendo que este se subdivide em algumas classificações, a saber: física, 

simbólica, econômica e social.  

No tocante a esfera física e simbólica, os corpos trans, são representados por 

alguns discursos que se hegemonizam e os fetichizam, quando associam esse corpo ao 

sexo, seja pelo prazer e desejo, ou pelo viés da objetificação/mercantilização, como 

aponta a fala da interlocutora: 

 

(...) Então assim, voltando a falar do corpo, eu também notei a questão do endeusamento do corpo, pela 

seguinte questão: Uma coisa é você ter um corpo e ele ser seu, ser de autonomia sua, um direito seu 

outra coisa é você ter um corpo para alguém. (...) Tem muitos homens que caem em cima de você com 

altos papos, com juras de amor, hoje eu tenho consciência e não acredito, falo com conhecimento de 

causa. E falo por mim novamente, eu não gosto de homem me tocando. Se hoje eu ficasse solteira eu 

demoraria um pouco a me relacionar com alguém por essa questão, uma coisa é você gostar de alguém e 

se relacionar, mesmo com todas as dificuldades de um relacionamento, outra coisa é você ser usada, seu 

corpo ser um objeto, como acontece muito na sociedade hoje, seu corpo é um fetiche e eu não gosto de 

me sentir assim. (...) tem grupos no facebook, que colocam assim “bonecas, bonecas trans”, eu não gosto 

do termo, porque boneca é uma coisa que você brinca com ela, então você tira e coloca ela aqui ou ali, 

de acordo com os seus interesses em brincar com ela de novo, antes eu achava bonitinho as fotos, hoje eu 

acho ridículo e pejorativo, porque é um fetichismo em cima da transexualidade. O nome é uma mulher 

trans e não boneca, só que fazem isso pra chamar a atenção da sociedade, tem sites com esse nome 

boneca, é só entrar lá e comprar ou pegar uma na rua, por cinquenta, cem reais, porque o homem quer é 

gozar, a realidade é essa. A boneca é so fetiche, trata como objeto, não tem nada de princesinha, 

bonequinha. (...) mas não é bacana, não é bacana pro seu psicológico, pra sua identidade, na verdade é 

um jogo que os homens têm. É muito difícil você não se sentir usada, ter sua integridade deslegitimada, 

por que você é um objeto, você tem valor. O homem tem uma posse sobre a gente, nessa coisa de ser a 

boneca, a gente é uma propriedade privada e se você reagir diferente do que ele quer, ou você é 
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agredida, quando não verbalmente, é fisicamente, e agressão pesada e quem sai por ruim ainda é a 

boneca. 

 

IV- Algumas considerações 

 

 Como podemos perceber com as leituras realizadas e através da pesquisa de 

campo, o debate sobre transexualidade é complexo, pois envolve elementos de ordem 

individual, ou seja, as concepções do sujeito sobre essa questão. Assim como, aspectos 

sociais, culturais e simbólicos que estão presente em todas as estruturas sociais de poder 

da vida em sociedade, que hierarquizam, categorizam e negam as sexualidades 

dissidentes da norma social hegemônica – a heterossexualidade compulsória.  

 Algo necessário frisar é que a experiência transexual, mesmo borrando essa 

norma hegemônica, em muitas situações, acaba caindo nas capturas do essencialismo e 

das experiências binárias, ou seja, o sexo tendo que obrigatoriamente está em 

consonância com o gênero binário da pessoa trans.  

 A partir desse estudo de caso ficou evidente como a experiência trans, capturada 

por essa perspectiva essencialista, tende a buscar estratégias de aceitação social, a partir 

de alterações tanto no nível do corpo, como do comportamento e linguagem que 

reiterem a experiência de mulheres cisgênero.  

 Pensamos que as experiências sexuais são diversas e conforme já mencionado, 

estão envoltas por várias determinações sociais, econômicas, culturais, dentre outras. 

Por isso, pensamos essas vivencias de corpos sexuais como fluídas e transitórias e não 

como dados naturais, estáticos e universalizantes de experiências mutáveis.  
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