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RESUMO 

 

A heteronormatividade é caracterizada como um regime normalizador que impõe que todas as pessoas 

devem organizar suas vidas através do “modelo heterossexual” de sexualidade. Tal ordem é reproduzida 

nos vários âmbitos sociais, passando a influenciar inclusive o nosso ordenamento jurídico. As pessoas 

transexuais, atualmente, são vítimas desta ordem social heteronormativa, tendo os seus direitos 

fundamentais negados pelo Estado. Foi pensando em resgatar esta minoria social de tamanha 

marginalização que os deputados federais Jean Wyllys e Érika Kokay criaram o Projeto de Lei 

5002/2013, em trâmite no congresso nacional, desde 2013. Também conhecido como “PL João W. Nery”, 

em homenagem ao primeiro homem trans brasileiro cirurgiado, surge como a primeira legislação no 

âmbito federal a tratar do direito à identidade de gênero. Os objetivos que nortearam o presente estudo 

foram: analisar a construção histórica dos conceitos de “transexualidade” e “gênero”, utilizando uma 

perspectiva queer e pós-estruturalista; investigar os aspectos civilistas da mudança de nome da pessoa 

transexual bem como suas consequências no âmbito jurídico e social; e por último, avaliar a relevância 

do papel do Estado enquanto instrumento de garantia ao acesso das pessoas transexuais aos 

procedimentos cirúrgicos e tratamentos hormonais, através do Sistema Único de Saúde (SUS). A 

metodologia aqui aplicada foi com base em pesquisa de campo bibliográfica e documental e a 

interpretação dos dados, por sua vez, foi amparada na análise de discurso conforme Michel Foucault. A 

pesquisa em questão evidenciou que é de grande importância a aprovação de uma lei federal que 

contemple os direitos de retificação do nome da pessoa transexual como também o acesso livre, gratuito 

e seguro à procedimentos cirúrgicos e terapêuticos. Entretanto, a efetivação de uma “cidadania trans” está 

para além de avanços no campo jurídico, visto que, no Brasil, existe um grande abismo entre a 

implementação de legislações protetoras de grupos minoritários e a concretização das mesmas no 

cotidiano das pessoas a que se destinam. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Transexualidade; Direitos Humanos; Identidade de Gênero; 

Projeto de Lei João W. Nery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

The heteronormativity, in general lines, is characterized by a normalizer regime that imposes that all 

people should organize their lives through the “heterosexual” model of sexuality. Such order is 

reproduced in the various social spheres, influencing our legal system. Transexual people today are 

victims of this heteronormative social order, having their fundamental rights denied by the State. It was 

thinking on rescuing this social minority from such marginalization that the federal deputies Jean Wyllys 

and Erika Kokay created the João Nery Bill, pending in the National Congress since 2013. Also known 

as PL Nº 5002/2013, this Bill comes up as the first federal legislation to address the gender identity 

rights. The objectives that guided the present study were: to analyze the historical construction of the 

concepts of “transsexuality” and “gender”, using a queer and post- structuralist perspective; to 

investigate the civilian aspects of the name change of a transsexual person as well as its consequences in 

the juridical and social scope; and finally, to evaluate the relevance of the role of the State as an instrument 

of guarantee for the access of transsexual people to surgical procedures and hormonal treatments, 

through the Public Health System (SUS). The methodology applied here was based on bibliographical and 

documentary field research and the interpretation of the data, in turn, was supported in the discourse 

analysis according to Michel Foucault. The research in question showed that it is of great importance to 

approve a federal law that contemplates the right to rectify the name of the transsexual person as well as 

unrestricted, free and safe access to surgical and therapeutic procedures. However, the realization of a 

“trans citizenship” is beyond advances in the legal field, since in Brazil there is a great chasm between 

the implementation of protective legislation of minority groups and the concretization of same in the 

daily life of the people to whom is intended. 

 

KEY-WORDS: Transsexuality; Human rights; Gender Identity; João W. Nery Bill. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em agosto de 2013 participei como ouvinte da primeira edição do “Seminário 

Internacional Desfazendo Gênero”1. O evento trouxe como foco principal temas envolvendo o 

transfeminismo e cidadania, defendendo assim, a importância de um debate feminista inclusivo, 

que também abraçasse a causa das pessoas transexuais. 

Estava no quarto ano do curso de Direito. Como graduanda, nunca tinha ouvido falar 

sobre o movimento trans, sobre suas demandas e principalmente sobre o “vazio legislativo” no 

qual estas pessoas estão inseridas no Brasil. Apesar de ter estudado direito civil e direito 

constitucional, nenhuma destas disciplinas contemplou temas como “cidadania trans”, “cirurgia 

de redesignação sexual” ou “retificação do nome civil de pessoas transexuais”. Estava nas 

“vésperas” de terminar uma graduação na área de Humanas e sequer havia tido contato com 

temas tão importantes, temas que estão diretamente ligados aos direitos humanos e à 

transformação social. 

O que me fez ter interesse pelo evento foi o fato de que, naquela época, eu já me 

identificava como feminista. Em 2012 participei da primeira Marcha das Vadias que ocorreu 

em, Junho, em João Pessoa2. Estava tendo contato com o ativismo, com o movimento das 

mulheres e também com o movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais (LGBT). 

Mas ainda assim, não fazia ideia, do que significava termos como “transfobia”, “identidades de 

gênero não-binárias”, “heteronormatividade”, “teoria queer”. Nunca havia conversado com 

nenhuma colega transexual, ou travesti, em rodas de debate ou eventos feministas. A 

invisibilização das pessoas transexuais (e de suas reivindicações) no ambiente acadêmico, 

jurídico e até mesmo dentro da militância, são apenas alguns dos vários exemplos de 

apagamento social que esta minoria sofre diariamente. 

Foi na palestra do João W. Nery, que tive contato direto com o tema da transexualidade 

pela primeira vez. Em sua fala, João, tido como primeiro homem trans cirurgiado do Brasil, 

falou sobre o seu livro autobiográfico “Viagem solitária: memórias de um transexual 30 anos 

depois” (2011). Contou sobre como foi a transição de Joana para João, em uma época onde não 

havia nenhum tipo de assistência jurídica e médica que contemplassem pessoas transexuais. O 

escritor e ativista falou sobre como foi viver na clandestinidade, tendo que abrir mão dos seus 

                                                      
1 http://nucleotiresias.ufrn.br/sidg/index.php/sidg2013/sidg2013 Acesso em Janeiro 2017 

 
2 http://marchadasvadiasjp.blogspot.com.br/  Acesso em Janeiro 2017 

 

http://nucleotiresias.ufrn.br/sidg/index.php/sidg2013/sidg2013
http://marchadasvadiasjp.blogspot.com.br/
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estudos e da sua carreira como psicólogo: só através de documentos falsos, sendo analfabeto 

nos registros, que ele conseguiu ser ele mesmo, o João. 

A partir desta palestra, as minhas concepções sobre identidade de gênero, sexualidade e 

principalmente sobre o que “é ser uma mulher”, em nossa cultura, foram completamente 

repaginadas. Eu tinha presenciado, “ao vivo e a cores”, uma pessoa transexual falando sobre a 

sua trajetória pela primeira vez na vida. Foi então, que surgiu a ideia de explorar algum tema 

relacionado à transexualidade no meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em 2014. Como 

já tinha conhecimento sobre o Projeto de Lei João W. Nery, graças às discussões e palestras do 

Desfazendo Gênero, no ano anterior, acabei optando por focar a minha pesquisa no Projeto de 

Lei 5002/2013, sobretudo, na possibilidade de mudança do nome civil por parte de pessoas 

transexuais e o acesso à cirurgia de redesignação sexual e tratamento hormonal foram os dois 

tópicos enfatizados no artigo. 

O interesse em continuar a pesquisa, iniciada no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

agora enquanto mestranda, foi a vontade de me aprofundar no tema, me distanciando um pouco 

da literatura jurídica (infelizmente a produção bibliográfica nesta área ainda carrega alguns 

conceitos recheados de concepções problemáticas e patologizantes sobre as identidades trans) e 

me aproximando mais dos Estudos de Gênero e principalmente da Teoria Queer. 

Acredito que a Teoria Queer e os seus estudiosos como Judith Butler, Richard Miskolci, 

Berenice Bento, Larissa Pelúcio, Guacira Lopes Louro (e tantos outros) nos oferecem o aporte 

teórico necessário para compreender a transexualidade enquanto experiência identitária de 

gênero e não como um “transtorno” (como as ciências hegemônicas insistem em pregar) e assim 

identificarmos onde a legislação brasileira peca: o que precisa ser mudado, melhorado, no que 

tange a proteção jurídica desta população tão marginalizada. 

A Teoria Queer, nos possibilita ter uma visão crítica e libertadora a respeito de verdades 

que sempre nos foram impostas como “incontestáveis”: nossa sexualidade, nossa identidade de 

gênero, e nossos afetos e desejos. O Queer aparece como uma teoria (e um movimento político) 

que busca romper com os inúmeros tipos de normalizações: focando principalmente na 

heteronormatividade e na ordem binária (masculino/feminino) de se vivenciar o gênero. 

A partir da leitura de teóricos Queer, passamos a perceber a temática da transexualidade 

dentro de um contexto onde as identidades de gênero foram culturalmente construídas, onde a 

cisgeneridade (a identificação ou “conformação” ao gênero que foi imposto no nascimento) 

aparece como uma ordem compulsória, um imperativo a ser seguido. 

E o que acontece quando o indivíduo não cumpre essa “expectativa de gênero”? Quando 

ele não obedece essa “linearidade” entre sexo biológico, gênero e desejo? Ora, só pode ser visto 
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como um doente, um anormal, uma pessoa que carrega uma patologia e que precisa ser 

“tratada”, “corrigida”, “consertada”. 

Neste cenário de terrível exclusão social, percebemos que no ordenamento jurídico 

vigente, não existe uma legislação federal que contemple os direitos da população trans, 

fazendo com que este segmento não tenha sua dignidade e cidadania reconhecidas. A pessoa 

transexual, ao se identificar com gênero diferente ao que lhe foi concedido no nascimento, vive 

em completo sofrimento ao apresentar documentação com nome e gênero que não contemplam 

a sua verdadeira identidade. Este descaso, por parte do Estado, gera preconceito e exclusão 

contra tal segmento social, prejudicando-os na vida escolar e no mercado de trabalho, fazendo 

com que estas pessoas vivam na clandestinidade, impossibilitadas de terem as suas identidades 

respeitadas. 

Assim, esta pesquisa tem como pretensão abordar o tema da transexualidade e a 

importância do direito à identidade de gênero, tendo como foco principal a análise do Projeto 

de Lei João W. Nery (PLC 5002-2013), de autoria do deputado federal Jean Wyllys (PSOL- 

RJ) e co-autoria da deputada federal Érika Kokay (PT – DF). O objetivo desde estudo é realizar 

uma investigação sobre o dispositivo da “transexualidade” e como o mesmo foi construído ao 

longo dos séculos como uma patologia, fazendo com que as pessoas transexuais, transgêneras 

e demais identidades tidas como “dissidentes” tivessem seus direitos mais básicos, até os dias 

de hoje, condicionados à autorizações judiciais como também laudos médicos e psiquiátricos. 

O estudo irá centrar, principalmente, nas inovações trazidas pelo Projeto de Lei João W. 

Nery, no que diz respeito ao direito à mudança de nome e gênero no registro civil da pessoa 

transexual com base no respeito a identidade de gênero autodeclarada, como também ao direito 

à saúde, que se materializa através do acesso à procedimentos cirúrgicos e terapêuticos sem a 

necessidade de laudos e diagnósticos de natureza psiquiátrica. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa, foi realizada com base em um estudo descritivo 

analítico, desenvolvido através de revisão bibliográfica e documental, utilizando-se de artigos 

publicados na biblioteca do Portal da CAPES, assim como em revistas e livros sobre o tema, 

legislações internacionais, jurisprudências e dados oficiais publicados na internet, 

documentários, matérias de revistas especializadas e portais eletrônicos. 

A partir das reflexões de Zaluar e Cardoso (1997), sobre o teor político das pesquisas 

sociais e o papel militante do investigador, pensamos na importância da academia, que, neste 

contexto, cumpre uma função muito importante na luta pela efetivação dos direitos humanos de 

grupos historicamente marginalizados. É através da pesquisa científica e da militância que 

doutrinas podem ser renovadas, e é através da atualização destas mesmas doutrinas que as 
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legislações podem ser adaptadas para atender aos anseios destes grupos vulneráveis. 

De acordo com Zaluar (1997), 

 

A pesquisa é prática, é ação, leve este nome ou não. E é política não só no 

sentido amplo de que é datada e se inclui nos movimentos políticos, nacionais 

e internacionais, nas discussões e lutas políticas mais amplas, sejam estas 

explicitadas num projeto restrito que inclui a participação dos grupos locais a 

serem estudados, sejam elas parte de projetos que, embora presentes e 

influentes em muitos discursos feitos na sociedade, não chegam nunca a ser 

articulados de modo explícito no projeto de pesquisa propriamente dito. Mas 

o texto final do antropólogo pode vir a fornecer manancial teórico e prático 

para as lutas específicas que os grupos estudados travam na sociedade, sem 

que o antropólogo seja o porta-voz ou o líder, muito menos o representante do 

grupo que estuda. Quando muito, um aliado (p.116). 

 

Sendo assim, a presente pesquisa, teve como foco propiciar uma reflexão voltada aos 

direitos da população transexual, enquanto direitos humanos, demonstrando que, o tema em 

questão, além de ter uma preocupação política, não deixa de apresentar um teor igualmente 

científico. 

O Projeto de Lei João W. Nery, que tramita desde o ano de 2013 na Câmara dos 

Deputados, tem o intuito de garantir a autonomia para que o indivíduo possa exercer sua 

identidade de gênero, sem ter que passar por constrangimentos e toda a burocracia que a 

legislação em vigor impõe. De acordo com o texto do Projeto de Lei, entende-se por identidade 

de gênero: “a vivência interna e individual do gênero de acordo como cada pessoa o sente, 

podendo corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento”. Com a aprovação da 

referida lei, é assegurado a toda pessoa o direito de ter sua identidade de gênero reconhecida, 

devendo, assim, ser tratada e identificada dessa maneira nos instrumentos que creditem sua 

identidade pessoal a respeito dos prenomes, da imagem e do sexo com que é registrada neles. 

O Projeto de Lei João W. Nery também permite que toda pessoa, maior de 18 anos e capaz, 

possa requerer intervenções cirúrgicas de redesignação sexual, sem exigir análises ou 

tratamentos psicológicos, assim como autorização judicial. 

O presente estudo, intitulado de “Corpos Trans-tornados3: um estudo sobre a(s) 

transexualidade(s)4 e o Projeto de Lei 5002/2013 (Lei João W. Nery”, foi dividido em três 

capítulos: no primeiro capítulo, temos uma breve revisão histórica do conceito de gênero. Como 

                                                      
3 O título da presente pesquisa aparece como uma referência a um dos capítulos da autobiografia de João W. 

Nery, intitulado “Corpo trans-tornado”, onde o ativista e escritor irá narrar seus primeiros passos rumo ao 

processo transexualizador. 

 
4 Acreditamos não só em uma, mas em várias formas de se vivenciar a transexualidade enquanto experiência 

identitária de gênero.  
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e quando o conceito de gênero passou a ser utilizado enquanto “categoria social/cultural”? Qual 

foi o cenário teórico e político que permitiu que estudiosos passassem a enxergar o gênero 

enquanto uma construção social e não como algo naturalmente concebido, de ordem biológica? 

Neste capítulo, nos distanciamos da visão essencialista pregada pelo discurso biomédico 

sobre as experiências de gênero e nos aproximamos dos Estudos Feministas aliados à Teoria 

Queer. Outros conceitos que são tidos como importantes para entendermos o dispositivo da 

transexualidade também são abordados: a heteronormatividade, enquanto uma ordem 

normalizadora, que exclui todos aqueles indivíduos que não se enquadram no modo de vida 

“heterossexual”. Também trazemos ao debate o binarismo de gênero, um sistema caracterizado 

pelo binário masculino x feminino, bastante difundido nas sociedades ocidentais e que também 

marginaliza todos aqueles indivíduos que não se enquadram em um desses dois pólos. 

No segundo capítulo, trazemos uma discussão focada no conceito de cidadania 

relacionado às pessoas transexuais, no contexto dos direitos humanos e das principais violações 

sofridas por esta população no cenário brasileiro. Também apresentamos um breve 

mapeamento da legislação dos direitos das pessoas trans ao redor do mundo. Aqui, também será 

trabalhado o conceito de “corpos abjetos” (estudado principalmente por Judith Butler) enquanto 

corpos que carregam marcas de exclusão, corpos que sequer deveriam existir dentro de uma 

determinada cultura; corpos que não são vistos como “humanos”. 

No terceiro e último capítulo, trazemos uma análise crítica a respeito do Projeto de Lei 

João W. Nery, objeto principal do presente estudo. No decorrer deste capítulo analisamos as 

propostas trazidas pelo texto de lei: suas implicações e benefícios para a população transexual, 

tanto no âmbito civil (no que diz respeito à mudança do prenome sem necessidade de 

autorização judicial), como na questão do acesso à saúde, no que tange a cirurgia de 

redesignação sexual e os tratamentos hormonais via SUS. Neste ponto, é de grande relevância 

discutirmos a questão da despatologização das identidades trans e como o Projeto de Lei se 

posiciona diante desta problemática. 
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CAPÍTULO I - PENSANDO ALÉM DO “MASCULINO/FEMININO”: UMA BREVE 

GENEALOGIA DA CATEGORIA “GÊNERO” 

 

“Você nasce e morre dentro de caixas. Caixa da família, da escola, do 

casamento e depois vai para o caixão. Ponha o pé para fora disso e você 

já é estigmatizado. Tem que ter muita estrutura para segurar a peteca 

da marginalização.” 

(João W. Nery, “Viagem solitária – memórias de um transexual trinta 

anos depois”) 

 

 

Nas últimas décadas, inúmeras conquistas foram alcançadas pelos movimentos sociais, 

em parceria com universidades, estudiosos e organizações. De  acordo com Gohn (2011), tais 

movimentos são capazes de traçar diagnósticos fiéis da realidade social vivida, que, por sua 

vez, abrem caminho para a construção de propostas e planejamentos coletivos em prol da 

inclusão social e do respeito à grupos historicamente marginalizados. As décadas de 1970 e 1980 

no Brasil (e em outros países do continente sulamericano) foram palco de uma grande 

efervescência de movimentos populares em oposição ao regime ditatorial que havia se 

instalado no país naquela época. O principal desdobramento deste cenário, marcado pelo 

protagonismo destes movimentos populares antiditatoriais, foi a reivindicação cada vez maior 

por direitos sociais. Tais reivindicações contribuíram substancialmente para a elaboração da 

Constituição Federal de 1988. 

Sobre o despertar de uma consciência política coletiva e organizada no Brasil, durante 

a década de 1990, Gohn (2011) destaca: 

 

Grupos de mulheres foram organizados nos anos 1990 em função de sua 

atuação na política, criando redes de conscientização de seus direitos e frentes 

de lutas contra as discriminações. O movimento dos homossexuais também 

ganhou impulso e as ruas, organizando passeatas, atos de protestos e grandes 

marchas anuais. Numa sociedade marcada pelo machismo, isso também é uma 

novidade histórica. O mesmo ocorreu com o movimento negro ou 

afrodescendente, que deixou de ser predominantemente movimento de 

manifestações culturais para ser, sobretudo, movimento de construção de 

identidade e luta contra a discriminação racial. Os jovens também criaram 

inúmeros movimentos culturais, especialmente na área da música, enfocando 

temas de protesto, pelo rap, hip hop etc. (p. 343) 

 

 

Um grande triunfo no campo da sexualidade, em nível mundial, foi a retirada da 

homossexualidade do Catálogo Internacional de Doenças (CID), em 1990. Contudo, a luta pelo 

reconhecimento dos direitos civis da população LGBT continua através de reivindicações 
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cruciais como: o direito à diversidade sexual e de gênero, a legitimidade das relações 

homoafetivas, o direito à adoção por casais homoafetivos, a validação do casamento civil 

igualitário, além da visibilidade em todos os âmbitos: na família, no trabalho, nas escolas, 

universidades, etc. 

O principal marco teórico que impulsionou os estudos de gênero enquanto categoria 

política foi a emergência do feminismo (enquanto movimento social e teoria) nos Estados 

Unidos e na Europa, em 1960 (época também conhecida como a “segunda onda” do 

feminismo). Anteriormente, na chamada “primeira onda”, o movimento havia abraçado causas 

ligadas aos direitos civis e de cidadania, tais como: o direito ao voto (sufrágio universal) e 

direitos de propriedade. Neste cenário, destacou-se a escritora e filósofa inglesa Mary 

Wollstonecraft, cuja obra mais conhecida “A Vindication of the Rights of Woman” 

(“Reivindicação dos Direitos das Mulheres”), de 1792, ganhou notoriedade por tratar, de forma 

pioneira e sistemática, as origens da opressão sofrida pelas mulheres, principalmente no que 

dizia respeito ao acesso à educação: 

 

O entendimento do sexo feminino tem sido tão distorcido por essa 

homenagem ilusória que as mulheres civilizadas de nosso século, com raras 

exceções, anseiam apenas inspirar amor, quando deveriam nutrir uma ambição 

mais nobre e exigir respeito por suas capacidades e virtudes. 

(WOLLSTONECRAFT, 2016, p. 25) 

 

 

Foi a partir da segunda onda que o debate feminista tomou novos rumos. As questões 

envolvendo sexualidade, igualdade salarial, direitos reprodutivos e o combate à violência 

doméstica passaram a ser as principais pautas de ativistas e teóricas feministas. Influenciados 

por obras germinais como o “O Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir (1949), “A Mística 

Feminina” de Betty Friedman (1963) e “Políticas Sexuais” de Kate Millett (1969), os Estudos 

Feministas (na época também conhecidos como “Estudos da Mulher”) passaram a pensar no 

“privado” como uma dimensão atravessada pelas relações de poder, por disputas, e pela 

constante imposição de regras sociais sobre como as mulheres deveriam se comportar, cuidar 

do corpo, da família, como e com quem deveriam se relacionar afetivo e sexualmente. 

O feminismo começa a denunciar que o que acontece no ambiente doméstico, familiar, 

nunca é verdadeiramente “isolado” e sim produzido coletivamente, através da cultura. 

Categorias como corpo, sexo e gênero, passam a ser vistas não mais como “naturais”, 

“biológicas” e sim como questões pertinentes ao Estado. Em meio a esta discussão, surge o 

ensaio da antropóloga estadunidense Gayle Rubin, “O Tráfico de Mulheres: Notas sobre a 
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Economia Política do Sexo” (1975). Nesta obra, Rubin, introduz pela primeira vez na história 

das ciências humanas e sociais o termo “gênero” (originalmente “gender”, na língua inglesa). 

A autora, interessada na origem da opressão e da subordinação social das mulheres, elabora a 

expressão que até hoje é utilizada como “sistema sexo/gênero”. Tal sistema aparece como um 

conjunto de arranjos através dos quais uma determinada sociedade ou cultura transforma a 

sexualidade biológica em produtos da atividade humana, e na qual estas necessidades sexuais 

transformadas são satisfeitas (RUBIN, 1975). 

A partir da premissa de Rubin, nasce então a crítica ao discurso científico que naturaliza 

os “papéis de gênero”. Dotado de uma autoridade científica “inquestionável”, tal discurso é 

usado como uma forma de defender e perpetuar as desigualdades entre homens e mulheres. 

Nesta ótica, qual o espaço reservado à mulher? O ambiente doméstico, o cuidado da família, do 

marido. Ao homem: a rua, a profissão, as ciências e as artes. 

As teóricas da “segunda onda” feminista procuram se contrapor justamente a esta lógica 

biomédica, fazendo uso do termo “gênero”, enquanto uma categoria socialmente construída, 

distinguindo-se assim do sexo biológico e defendendo que é possível, então, uma transformação 

da sociedade, em busca da equidade entre homens e mulheres, pois as diferenças não são 

“naturalmente estabelecidas”, elas estão lá por conta de uma cultura androcêntrica, patriarcal. 

Nas palavras da pedagoga e estudiosa queer, Guacira Lopes Louro (1997): 

 
O argumento de que homens e mulheres são biologicamente distintos e que a 

relação entre ambos decorre dessa distinção, que é complementar e na qual 

cada um deve desempenhar um papel determinado secularmente, acaba por 

ter o caráter de argumento final, irrecorrível. Seja no âmbito do senso comum, 

seja revestido por uma linguagem "científica", a distinção biológica, ou 

melhor, a distinção sexual, serve para compreender — e justificar — a 

desigualdade social. (p. 20-21) 

 

Ao longo dos anos 80, nos Estados Unidos, surge a Teoria Queer, que tem em Judith 

Butler uma das principais estudiosas. Fortemente influenciada pelos estudos feministas, gays e 

lésbicos, a Teoria Queer resgata conceitos foucaultianos e pós estruturalistas, com o intuito de 

mostrar que o gênero é uma categoria cultural, que o masculino e o feminino estão presentes 

tanto nos homens como nas mulheres. O Queer, desta forma, expande os estudos gays e lésbicos 

(que até então focavam na crítica das categorias "natural x anormal" em relação à 

homossexualidade) para abraçar outros tipos de sexualidades e identidades de gênero, tidas 

como “desviantes” e historicamente marginalizadas. É a partir dos estudos Queer que surge o 

interesse em estudar as experiências trans e intersexuais, assim como, outras formas de 

sexualidades e expressões de gênero não-hegemônicas, caracterizadas pelo rompimento com as 
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normas tradicionais, socialmente impostas. 

O movimento feminista, neste momento (caracterizado como a “terceira onda” ou 

“terceira geração” do feminismo), passa a abarcar conceitos de estudiosos e estudiosas que 

visam desconstruir e questionar essas noções modernas sobre gênero e sexualidade. Tais 

estudos defendem a não “neutralidade” dessas categorias, sendo vistas assim, como construções 

sociais, usadas para transmitir e manter hierarquias e papéis tradicionais de gênero. 

A expressão “Queer” surge de uma ressignificação de um termo que tinha sido usado 

anteriormente para ofender e insultar. “Queer”, na língua inglesa, significa algo como “bicha”, 

“viado”. A expressão passa a ser usada orgulhosamente por um extenso grupo de pessoas cuja 

sexualidade e identidade de gênero escapam dos padrões hegemonicamente impostos: 

 
Queer é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da sexualidade 

desviante - homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o 

excêntrico que não deseja ser integrado e muito menos tolerado. Queer é um 

jeito de pensar e de ser que não aspira o centro nem o quer como referência; 

um jeito de pensar e de ser que desafia as normas regulatórias da sociedade, 

que assume o desconforto da ambigüidade, do entre lugares, do indecidível 

(LOURO, 2015, n/p). 

 

Sobre o caráter inovador do Queer enquanto teoria e movimento social, Salih (2015), 

em seu livro “Judith Butler e a Teoria Queer” elucida: 

 
Enquanto os estudos de gênero, os estudos gays e lésbicos e a teoria feminista 

podem ter tomado a existência de “o sujeito” (ou seja: o sujeito gay, o sujeito 

lésbico, a fêmea, o sujeito feminino) como um pressuposto, a teoria queer 

empreende uma investigação e uma desconstrução dessas categorias, 

afirmando a indeterminação e a instabilidade de todas as identidades 

generificadas e sexuadas. (p. 20) 

 

Para Miskolci (2012, p. 29), o cenário político e social que originou os Estudos Queer é 

caracterizado pela “problematização da cultura e da imposição social de normas e convenções 

culturais que, de forma astuciosa e frequentemente invisível, nos formam como sujeitos, ou 

melhor, nos assujeitam”. 

A epidemia da AIDS, sobretudo nos Estados Unidos, na década de 80, foi um 

acontecimento que influenciou e serviu de “background” cultural direto para a emergência dos 

estudos Queer. Larissa Pelúcio em seu artigo “A prevenção do desvio: o dispositivo da aids e a 

repatologização das sexualidades dissidentes” (2009), descreve este momento histórico como 

tendo sido caracterizado por um grande “pânico sexual”. O surto da AIDS além de ter sido um 

fato biológico também foi uma construção social, demonstrando que houve todo um esforço 



19  

por parte do discurso biomédico vigente para transferir o rótulo de doença viral para uma 

doença sexualmente transmissível. Foi a resposta que os segmentos conservadores e 

tradicionais da sociedade encontraram para combater a chamada “Revolução Sexual”. 

Richard Miskolci, em palestra proferida no I Seminário Internacional Queer5 (realizado 

em São Paulo nos dias 9 e 10 de setembro de 2015), destaca que o discurso ao redor da epidemia 

da AIDS, no contexto da gênese dos Estudos Queer, não foi apenas responsável por um reforço 

de imagens negativas sobre a homossexualidade. Este discurso repatologizou a 

homossexualidade, que historicamente havia sido patologizada, inclusive criminalizada em boa 

parte do mundo, entre 1870 e 1973 (o ano em que a homossexualidade foi retirada da lista de 

doenças da Sociedade Americana de Psiquiatria). De acordo com a fala do sociólogo, a classe 

médica se utilizou, estrategicamente, de estatísticas como “dois entre cinco portadores de aids 

são homossexuais”, para desta forma associar o surto da AIDS à homossexualidade, dando 

origem, assim, ao estigma que até hoje persiste. 

O emblemático caso da AIDS, nos anos 80, inclusive nos faz pensar sobre outros grupos 

sociais que atualmente são patologizados, tidos como “transtornados”, através de um discurso 

biomédico que se reveste de uma autoridade “científica” incontestável, como é o caso da 

população transexual (nos aprofundaremos neste ponto mais adiante). 

Ainda sobre o aspecto insurgente e anti-hegemônico da Teoria Queer, Tomaz Tadeu 

apud Louro (2004), destaca: 

 

(..) o Queer efetua uma verdadeira reviravolta epistemológica. A Teoria Queer 

quer nos fazer pensar queer (homossexual, mas também “diferente”) e não 

straight (heterossexual, mas também “quadrado”): ela nos obriga a considerar 

o impensável, o que é proibido pensar, em vez de simplesmente considerar o 

pensável, o que é permitido pensar. […]  

O queer se torna, assim, uma atitude epistemológica que não se restringe à 

identidade e ao conhecimento sexuais, mas que se estende para o 

conhecimento e a identidade de modo geral. Pensar queer significa questionar, 

problematizar, contestar todas as formas bem- comportadas de conhecimento 

e de identidade. A epistemologia queer é, neste sentido, perversa, subversiva, 

impertinente, irreverente, profana, desrespeitosa. (p. 49) 

 

Com relação ao embasamento teórico, o pensamento Queer vai buscar no pós- 

estruturalismo a defesa da noção de um sujeito que é criado pelas instituições, pela cultura, pela 

política. Este sujeito é constantemente “moldado” por fatores sociais e culturais de sua época. 

                                                      
5 Disponível em: 

<https://www.sescsp.org.br/online/artigo/9269_I+SEMINARIO+QUEER+CULTURA+E+SUBVERSOE%20

S+DA+IDENTIDADE>  Acesso em: junho 2017. 

 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/9269_I+SEMINARIO+QUEER+CULTURA+E+SUBVERSOE%20S+DA+IDENTIDADE
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/9269_I+SEMINARIO+QUEER+CULTURA+E+SUBVERSOE%20S+DA+IDENTIDADE
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O pós-estruturalismo, aqui, aparece como um contraponto teórico aos clássicos pensamentos 

essencialistas e universalistas, que quase sempre se amparam em falsas justificativas biológicas 

para, por exemplo, defender uma suposta “superioridade masculina”. 

A comunidade científica, ao longo dos séculos, vem perpetuando mitos e noções 

sexistas mascarados de “verdades”. Importante frisar, que, quase sempre são cientistas homens 

(e brancos) os proliferadores de tais discursos. Angela Saini, bióloga e jornalista britânica, em 

sua recente obra “Inferior: How science got woman wrong” (2017) defende que a ciência 

ocidental foi e ainda continua sendo responsável pela naturalização de estereótipos de gênero, 

como por exemplo, a noção falaciosa de que as mulheres seriam “intelectualmente inferiores” 

em relação aos homens. A cientista afirma que não existe nenhum tipo de característica 

biológica que faça com que “mulheres sejam mais aptas para o trabalho doméstico” e os homens 

para as “atividades intelectuais”. Saini (2017) critica Charles Darwin, mundialmente conhecido 

pela obra “Origem das Espécies” (onde explica a “Teoria da Evolução Humana”). Darwin teria 

defendido inúmeras vezes ao longo de sua vida que as mulheres apesar de serem “moralmente 

superiores aos homens, são inferiores intelectualmente” (SAINI, 2017, tradução nossa). 

Sobre a constante e histórica subjugação da figura da mulher em nossa sociedade, Bozon 

(2004) denuncia que a partir dos discursos amparados no dimorfismo sexual originou-se um 

terreno fértil para a criação de hierarquias entre os corpos: 

 

A maior parte das culturas - mesmo as que não produziram mitos de 

justificação quanto ao lugar dos homens e das mulheres - traduziu a diferença 

dos sexos em uma linguagem binária e hierarquizada, na qual apenas um dos 

termos era valorizado. (...) essas classificações dualistas que ordenam tanto os 

corpos quanto todas as outras coisas do mundo, produzem um sistema geral 

de oposições: alto/baixo, quente/frio, seco/úmido, claro/sombrio, sol/lua, 

direita/esquerda, reto/curvo, primogênito/caçula, maior/menor. Dentro dessa 

lógica estritamente binária e diferencial, o feminino está sempre assinalado no 

lado inferior, mesmo quando existe uma certa arbitrariedade quanto aos outros 

termos. Os órgãos sexuais masculinos e femininos, para os quais todas as 

línguas usam metáforas expressivas, são sempre percebidos de acordo com 

essa lógica hierarquizante. (p. 21) 

 

 

No mesmo sentido, Ribeiro (2013), em artigo intitulado “Uma análise cultural da 

construção do feminino” faz um mapeamento sobre as diversas visões que o ocidente construiu 

sobre o “ser mulher” ao longo da história. Evidencia-se que o feminino sempre foi o 

“coadjuvante” de uma “peça teatral” onde o homem é o protagonista. A mulher enquanto a 

“costela de Adão” (e aqui cabe refletirmos acerca do caráter descartável da costela: quando 

retirada de um corpo, em nada altera o funcionamento do mesmo). 
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Ora retratada como “sinônimo de sedução”, ora como “criatura frágil” ou “tipo ideal de 

gestora”, Ribeiro (2013) revela a força de um discurso normalizador que insiste em colocar o 

feminino em um lugar de constante depreciação e inferiorização. Tal discurso orienta desde as 

mais cotidianas interações sociais e familiares até legislações e pareceres jurídicos. Nas 

palavras da autora: 

 
(…) não é apenas o fato de nascermos com determinada configuração 

genital/hormonal o que determinará em primeira e última instância o nosso 

modo de ser no mundo, senão, são também os diferentes processos 

socializadores e, o capital simbólico que possuímos, que permanentemente, 

estarão nos fornecendo instrumentos de construção e reconstrução do 

chamado SI MESMA e, assim nos permitindo estar no mundo (RIBEIRO, 

2013, p. 210). 

 

Cabe dizer, então, que o pensamento Queer, ao trazer esse enfoque pós-estruturalista da 

categoria de “sujeito”, passa a pensá-lo através de suas experiências, levando-se em 

consideração suas particularidades e contextos locais. Noções universais e “essencializadoras” 

sobre os sujeitos passam a ser vistas como um retrocesso: aqui, o corpo, a sexualidade e as 

expressões de gênero são analisadas através de suas singularidades e individualidades e não 

através da “imutabilidade” e “estabilidade” que as ciências hegemônicas propõem. 

Judith Butler, em sua obra mais conhecida “Gender Trouble” (1990), se propõe a fazer 

uma análise genealógica do sujeito, defendendo que o gênero e o sexo não são causas, mas 

efeitos. Em linhas gerais, a teórica defende que o sexo biológico não causa o gênero. Para 

Butler, o sexo feminino não origina um gênero feminino, o sexo masculino não origina um 

gênero masculino. Gênero e sexo podem ser discordantes, inconsistentes. Para Butler, sexo e 

gênero são efeitos originados das instituições, discursos e práticas; em outras palavras, nós 

como sujeitos não criamos ou “causamos” as instituições, os discursos e práticas, mas eles nos 

criam, nos “moldam”, ao determinar nosso sexo, nosso gênero, nosso desejo. 

Neste ponto, é evidente a importância e o impacto das obras de Foucault no pensamento 

de Butler: a sexualidade enquanto um dispositivo histórico, que não deve ser visto como uma 

categoria “isolada”, “imutável”, “naturalizada” e sim interpretada de acordo com o tempo 

histórico e com a cultura do momento. Em “A História da Sexualidade: A vontade de saber” 

(1988), Foucault revoluciona os estudos sobre o sexo, ao defender que o dispositivo da 

sexualidade não passa de uma “invenção social”, se constituindo a partir de múltiplos discursos 

que regulam, normalizam, instauram saberes, que produzem verdades inquestionáveis: 

 

Desenfurnam-no e obrigam-no a uma existência discursiva (o “sexo”). Do 

singular imperativo, que impõe a cada um fazer de sua sexualidade um 
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discurso permamente, aos múltiplos mecanismos que, na ordem da economia, 

da pedagogia, da medicina e da justiça incitam, extraem, organizam e 

institucionalizam o discurso do sexo, foi imensa a prolixidade que nossa 

civilização exigiu e organizou. (p. 34) 

 

 

Foucault em “História da Sexualidade: A vontade de saber” (1988) foca a sua 

investigação no “dispositivo da sexualidade” principalmente no século XIX, época em que a 

medicina, sobretudo a sexologia, passa a ter um controle direto sobre a sexualidade e as 

expressões de afeto das pessoas daquela época. Os Estados, organizados político e 

economicamente, passam a se preocupar cada vez mais com questões como o controle 

populacional, taxa de natalidade e produtividade econômica dos seus povos. Aliados ao 

discurso biomédico, passam assim, a regrar e disciplinarizar as relações familiares e as práticas 

sexuais. 

Neste cenário vitoriano, médicos, filósofos e pensadores, se valem de “descobertas 

científicas” para assim, categorizarem, classificarem e rotularem os corpos de homens e 

mulheres. Estes homens, através do que Foucault conceituaria de “biopoder”, passam então a 

proclamar verdades “cientificamente” incontestáveis sobre a sexualidade humana, tudo isso 

através de um falso arcabouço “intelectual”. Não é de se espantar, assim, que os principais alvos 

de tais estratégias discursivas sejam as mulheres. Seus corpos, principalmente no que diz 

respeito às práticas reprodutivas, passam a ser subordinados aos Estados. A figura da mulher e 

a sua sexualidade passa a ser vista como “ambígua, escorregadia, potencialmente perigosa” 

(LOURO, 2004, p. 81). 

Tal recorte histórico minuciosamente investigado por Foucault é predominantemente 

caracterizado por uma época em que os discursos, tidos como verdades absolutas, são 

proliferados, muitas vezes aliados à Igreja e ao Direito. Diferentemente do que o senso comum 

acredita, tal época não foi marcada por uma censura, um silêncio, sobre as práticas sexuais. 

Pelo contrário, Foucault nos prova que neste período busca-se conhecer, dissecar, explicar, 

identificar e também classificar, vigiar e regrar a sexualidade dos povos. Sobre este ponto, 

Pelúcio (2009), defende: 

 
Segundo Foucault (em “Os Anormais” e “A História da Sexualidade: A 

vontade de saber), regrar a sexualidade considerada promíscua tem sido 

interesse da medicina e do Estado desde o início do século XIX. As campanhas 

daquele período visaram levar a moral burguesa até os segmentos populares, 

a fim de regular suas práticas. Guardadas as distâncias de enfoque e de tempo, 

propomos que os projetos preventivos, ao se voltarem para outras populações 

que não aquelas que foram identificadas inicialmente como “de risco”, o fazem 

tendo como foco os grupos que organizam sua sexualidade a partir de valores 
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distintos daqueles que orientam os valores hegemônicos da sociedade 

contemporânea. (p. 174) 

 

 

Tudo isso permite dizer que o pensamento Queer foi diretamente influenciado pelas 

principais ideias de Foucault no que diz respeito ao dispositivo da sexualidade, enquanto 

construto social, trazendo alguns pontos importantes e inovadores, quais sejam: a ideia de que, 

de acordo com Butler, existe uma “heterossexualização” da nossa cultura e que este processo 

“heterossexualizador” irá excluir e marginalizar todas as pessoas que são dissidentes dos 

padrões tradicionais, tanto em termos de desejo, como de identidades de gênero. 

Há na nossa sociedade, a noção de que sexo, gênero e sexualidade estão intrinsecamente 

ligados. Pressupõe-se, então, que em um mundo regido pela heteronormatividade (termo que 

será melhor explicado adiante), por exemplo, uma pessoa que nasceu com vagina deve se 

identificar como mulher e se relacionar com homens. Butler e demais teóricos queer criticam 

esse sistema “sexo/gênero/orientação sexual”, defendendo que não existe nenhum tipo de 

relação mútua entre essas três categorias, que são independentes e não necessariamente 

“alinhadas”. A Teoria Queer, ao defender a “desnaturalização” da categoria gênero, acaba 

identificando que é possível sim a existência de “homens com vagina” e “mulheres com pênis”. 

O corpo entendido como “biológico” não necessariamente irá adotar o gênero que lhe foi 

designado pela norma social, aquele designado no nascimento do indivíduo. Existem fêmeas 

“masculinas” e machos “femininos”, como defende Butler. Romper com essa ordem 

compulsória, tão presente no discurso do senso comum, que defende uma ligação entre sexo, 

gênero e sexualidade, talvez seja um dos principais caminhos para se entender o gênero 

enquanto uma construção social. 

A ideia da heterossexualidade compulsória é trabalhada inicialmente pela escritora 

feminista radical Adrienne Rich. Em seu artigo intitulado “Compulsory Heterossexuality and 

Lesbian Existence” (1980), Rich denuncia a existência de uma norma heterossexual que inclina 

as mulheres a adotarem o “padrão de vida heterossexual”: da feminilidade ao casamento, 

passando pela maternidade. Rich inicia o seu artigo a partir da ideia de “Male Power” (“Poder 

Masculino”) desenvolvida pela escritora Kathleen Gough, em seu artigo denominado “The 

Origin Of Family” (1973). Rich, então, trabalha a partir das oito características que o “Poder 

Masculino” assume nas sociedades arcaicas e modernas denunciadas por Gough, sendo estas: 

 
A habilidade dos homens ao negar a sexualidade das mulheres ou ao forçá-las 

a isso; ao comandar ou explorar o trabalho delas a fim de controlar sua 

produção; ao controlá-las ou roubá-las de suas crianças; ao confiná-las 
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fisicamente e privá-las de seus movimentos; ao usá-las como objetos em 

transações masculinas; ao restringir sua criatividade; ou quando as retiram de 

amplas áreas de conhecimento e de realizações culturais da sociedade 

(GOUGH apud RICH, p. 23, 2010) 

 

Contudo, Rich aponta que Gough peca em não observar que estas características do 

“Poder Masculino” também estavam atreladas ao reforço de uma ordem heterossexual. Ela diz 

que para Gough, tais características são produtoras unicamente de uma desigualdade sexual. 

Desta forma, Rich amplia o debate ao direcioná-lo para a heterossexualidade, enquanto uma 

instituição política que retira o poder das mulheres: 

 

Algumas das formas de o poder masculino se manifestar são mais facilmente 

reconhecidas do que outras, ao reforçar a heterossexualidade sobre as 

mulheres. No entanto, cada uma das que eu listei vem adicionar-se ao feixe de 

forças pelo qual as mulheres têm sido convencidas de que o casamento e a 

orientação sexual voltada aos homens são vistos como inevitáveis 

componentes de suas vidas – mesmo se opressivos e não satisfatórios. O cinto 

de castidade, o casamento infantil, o apagamento da existência lésbica (exceto 

quando vista como exótica ou perversa) na arte, na literatura e no cinema e a 

idealização do amor romântico e do casamento heterossexual são algumas das 

formas óbvias de compulsão, as duas primeiras expressando força física, as 

duas outras expressando o controle da consciência feminina. (2010, p. 26) 

 

Se pensarmos na heterossexualidade como “natural”, ou seja, a sexualidade que é 

esperada de todas as mulheres, Rich denuncia que aquelas que fogem desta regra serão vistas 

como “doentes, desviantes ou emocionalmente e sexualmente depravadas”. A autora ainda 

explica que a heterossexualidade tem sido imposta forçadamente e subliminarmente às 

mulheres, mas ainda assim, em todo o mundo, existem mulheres que resistem, muitas vezes sob 

pena de tortura física e psicológica, aprisionamento e ostracismo social. 

O pensamento de Adrienne Rich sobre a heterossexualidade compulsória não ficou 

“esquecido” em 1980, tendo uma grande repercussão poucos anos depois, através de estudiosos 

e defensores da Teoria Queer. A Teoria Queer, com base nos pressupostos de Rich acerca da 

heterossexualidade compulsória, passou a denunciar a existência de uma chamada 

“heteronormatividade” que expressa as expectativas, as demandas e as obrigações sociais que 

derivam do pressuposto de que a heterossexualidade é natural e, portanto, fundamento da 

sociedade (CHAMBERS, 2003; COHEN, 2005, p.24 apud MISKOLCI, 2009, p.156). 

Enquanto a heterossexualidade compulsória é caracterizada pela expectativa de que 

todas as pessoas sejam heterossexuais (e as que não são, acabam sendo enquadradas como 

“doentes”, “anormais” e afins), a heteronormatividade passa a ser vista como uma ordem sexual 
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que dita que todos, heterossexuais ou não, organizem suas vidas conforme o modelo 

“supostamente coerente” da heterossexualidade (COLLING, 2015). 

Em uma sociedade regida pela heteronormatividade, até uma pessoa cuja sexualidade 

não é a heterossexual, será atingida diretamente pela norma, tendo que organizar sua vida a 

partir do modelo “heterossexual”. A força desse sistema heteronormativo é tão grande que ele 

impregna não apenas na forma como as pessoas vivenciam suas relações afetivas, sexuais, 

familiares, como também as mais diversas esferas sociais à exemplo da escola, igreja, trabalho, 

etc. Colling (2015) conclui que a heterossexualidade não é apenas uma expressão da 

sexualidade humana e sim um modelo político que organiza a vida em sociedade. 

Com o intuito de demonstrar a força da heteronormatividade enquanto ordem sexual do 

presente, Miskolci em seu livro intitulado “Teoria Queer: um aprendizado pelas diferenças” 

(2012) traz três conceitos de extrema importância para a compreensão da hegemonia cultural 

hétero em nossa sociedade atual: heterossexismo, a já citada heterossexualidade compulsória e 

também a heteronormatividade. Nas palavras do sociólogo: 

 

Heterossexismo é a pressuposição de que todos são, ou deveriam ser, 

heterossexuais. Um exemplo de heterossexismo está nos materiais didáticos 

que mostram apenas casais formados por um homem e uma mulher. A 

heterossexualidade compulsória é a imposição como modelo dessas relações 

amorosas ou sexuais entre pessoas do sexo oposto. Ela se expressa, 

frequentemente, de forma indireta, por exemplo, por meio da disseminação 

escolar, mas também midiática apenas de imagens de casais heterossexuais. 

Isso relega à invisibilidade os casais formados por dois homens ou duas 

mulheres. A hetenormatividade, por sua vez, é a ordem sexual atual, fundada 

no modelo heterossexual, familiar e reprodutivo. Ela se impõe por meio de 

violências simbólicas e físicas dirigidas principalmente a quem rompe normas 

de gênero. (MISKOLCI, 2012, p. 46-47) 

 

O potencial regulador da heteronorma, como já dito, é muito poderoso, capaz de 

enquadrar até aqueles que não se relacionam com o gênero “oposto”. Sobre esta questão, 

Miskolci (2012) irá argumentar que nos dias atuais existe uma “tímida aceitação” quanto às 

pessoas que se relacionam com outras do mesmo gênero, principalmente nas classes médias e 

altas urbanas, sobretudo metropolitanas. Contudo, apesar da homoafetividade ter ganhado um 

pouco de visibilidade e aceitação, a sociedade ainda exige destas pessoas o cumprimento das 

expectativas com relação ao gênero e um estilo de vida que mantêm a heterossexualidade como 

um modelo inquestionável. Por conta disso, o sociólogo observa que existem muitos casais 

homoafetivos que tentam se enquadrar em um “padrão hétero” de relacionamento, deixando 

clara aqui, a expressão da vigência da heteronormatividade: um casal só pode ser considerado 
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“legítimo” e por consequência, aceito socialmente, se estiver nos moldes do casal heterossexual 

reprodutivo. Este fenômeno explicaria, aos olhos da Teoria Queer, as crescentes demandas pela 

legitimação do casamento civil gay, a adoção de crianças por casais homoafetivos e também o 

reconhecimento de tais relações como modelo familiar. 

Mesmo em um mundo onde a heterossexualidade é, mais do que um padrão, uma ordem 

a ser seguida em todos os eixos e dimensões sociais, há também as pessoas que escapam a esta 

norma. São gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, transexuais, travestis e demais grupos 

dissidentes. Butler, assim, declara que “as identidades que não se conformam a este sistema 

hegemônico heterossexual, mostram como as normas de gênero são socialmente instituídas e 

mantidas” (2002, p. 22). 

A imposição de uma linearidade entre sexo - gênero - orientação sexual também é um 

traço marcante deste regime heteronormativo. Neste cenário, as pessoas com genitália 

“masculina” devem se comportar como machos, másculos e se relacionarem afetivo e 

sexualmente com as “mulheres”. Aquelas com genitália “feminina” devem reproduzir o 

estereótipo de feminilidade, sendo delicadas, dóceis, frágeis e se relacionarem com os 

“homens”. 

O sistema heteronormativo dita que ter um pênis significa ser obrigatoriamente másculo, 

como se o “masculino” e o “feminino” fossem produtos de uma instância biológica 

inquestionável, natural. A heteronormatividade amparada pelo discurso biomédico, divide 

assim, os corpos humanos em “masculinos” e “femininos”. Corpos que não se encaixam nesse 

binarismo de gênero não são sequer vistos como “humanos”. 

Butler (2002) traz à discussão o exemplo de Herculine Barbin, uma pessoa intersexual 

(naquela época comumente chamada de “hermafrodita”) do século XIX que desafiou a ciência 

da época, sendo “inclassicável” nos termos desse binarismo de gênero caracterizado pelo 

masculino/feminino, macho/fêmea. Para Butler, o caso de Herculine representa uma crítica 

implícita a esta visão de enxergar as categorias identitárias do sexo de forma fixa, estável. 

A história de Herculine Barbin passou a ganhar notoriedade depois que Michel Foucault, 

em 1980, publicou os seus diários pessoais sob o título de “Herculine Barbin: O Diário de um 

Hermafrodita”. Nascida na França e declarada como uma pessoa do “sexo feminino”, 

Herculine, que na época estudava em uma escola de freiras, ao fazer um exame médico, foi 

constatado também a presença de um órgão sexual masculino em sua composição anatômica. 

A partir de então, Herculine teve o seu registro civil alterado para o “sexo masculino” por ordem 

das autoridades do Estado (depois da confirmação dos médicos de que Herculine, na verdade, 

se tratava de um “homem”) e teve que compulsoriamente passar a se vestir com roupas 
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“masculinas” e se apresentar como homem perante a sociedade. 

Toda essa transformação jurídica e social que foi imposta autoritariamente à Herculine, 

acabou levando-a/o ao suicídio. Foucault (1980) alega que a intersexualidade de Herculine, 

antes da transformação, fazia com que estivesse livre para usufruir dos prazeres e desejos sem 

as pressões disciplinadoras e jurídicas as quais o sexo estava submetido àquela época. A 

condição de Herculine, enquanto intersexual, significava uma espécie de “brecha”, de “fuga” 

às normas de um regime sexual extremamente regulador. 

 Em a “História da Sexualidade: A vontade de saber” (1988), Foucault também usa a 

experiência intersexual como uma prova do caráter social e cultural das concepções de gênero, 

contrariando assim, o discurso biomédico daquela época: 

 

Durante muito tempo os hermafroditas (hoje conhecidos como intersexuais) 

foram considerados criminosos, ou filhos do crime, já que sua disposição 

anatômica, seu próprio ser, embaraçava a lei que distinguia os sexos e 

prescrevia sua conjunção. (p. 39) 

 

 

O que fica evidente, portanto, é que todos os corpos que transcendem estes saberes 

biomédicos, tidos como verdadeiros e irrefutáveis, acabam sendo jogados para uma zona de 

marginalização: os “hermafroditas”, àquela época investigada por Foucault, eram criminosos. 

Hoje, temos as pessoas transexuais, vistas como doentes, tendo suas experiências de gênero 

desrespeitadas, relegadas ao âmbito do patológico, do que deve “ser corrigido”. 

Mas o que seriam os conceitos de “masculinidade” e “feminilidade”? Existe um 

arcabouço literário consolidado cientificamente que indique qual o jeito “certo”, “normal” e 

“aceitável” de ser “homem” ou “mulher” em todas as culturas, contextos e épocas? Sobre essa 

questão, Louro (1997), defende que: 

 

(...) as identidades de gênero estão continuamente se construindo e se 

transformando. Em suas relações sociais, atravessadas por diferentes 

discursos, símbolos, representações e práticas, os sujeitos vão se construindo 

como masculinos e femininos, arranjando e desarranjando seus lugares 

sociais, suas disposições, suas formas de ser e de estar no mundo. Essas 

construções e esses arranjos são sempre transitórios, transformando-se não 

apenas ao longo do tempo, historicamente, como também transformando-se na 

articulação com as histórias pessoais, as identidades sexuais, étnicas, de raça, 

de classe. (p. 28) 

 

 

Butler dá continuidade à conhecida ideia de Beauvoir de que o gênero está mais ligado 
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a algo que “fazemos” do que “somos”. A partir dos estudos da filósofa, o gênero aparece como 

uma categoria que não tem nada de natural, ou estável, como é proposto pela medicina e demais 

ciências biológicas. Butler, através da Teoria Queer, denuncia o efeito “cristalizador” do 

gênero. Ou seja, a forma como ele se solidifica em determinado tempo ou momento histórico, 

dando a falsa sensação de que é algo permanente, natural (SALIH, 2012). 

Ora, existem sociedades não-ocidentais que possuem uma visão progressista e não 

patologizadora do gênero. É o caso de tribos indígenas nativas localizadas no Canadá e nos 

Estados Unidos, com pessoas que vivenciam o gênero chamado “Dois-espíritos” (“Two 

Spirits”). Esses índios desempenham papéis de gênero “mistos”, como vestir roupas e executar 

atividades consideradas de ambos os gêneros, masculino e feminino. A origem do termo está 

ligada a ideia de um espírito “masculino” e outro “feminino” habitando o mesmo corpo. 

 

Figura 01: Indígena “Dois-espíritos”. Fonte: Dancing to eagle spirit society 

 

Segundo Williams (2010) as pessoas que se identificam com o gênero “Dois- espíritos” 

além de serem respeitadas em suas tribos por valores religiosos (sendo vistas como pessoas 

privilegiadas, que possuem a “dádiva” de ter um espírito “feminino” e outro “masculino”) 

também são respeitadas por questões de ordem social-econômica: muitos desempenham 

trabalhos atribuídos à “homens” e “mulheres” na tribo. Ter uma pessoa “Dois-espíritos” na 

família é símbolo de prosperidade, já que são conhecidos por serem trabalhadores excepcionais 
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e com grandes talentos artísticos, trazendo reconhecimento não só para suas famílias, como 

também para a comunidade. Além disso, costumam cuidar dos seus irmãos mais novos e dar 

assistência a parentes com idade já avançada. Também são geralmente reconhecidos como pais 

e mães adotivos de crianças órfãs e desabrigadas. 

Com a chegada do século XX e da crescente imposição dos valores culturais e religiosos 

europeus-cristãos, Williams (2010) explica que as pessoas “Dois-espíritos” foram injustamente 

forçadas por oficiais do governo e/ou missionários cristãos, a se “adequarem” aos papéis de 

gênero hegemônicos. Aqueles que não conseguiram se “adequar” a tais normas ditadas pela 

Igreja e pelo Estado, ou foram assassinados, ou cometeram suicídio. Passa-se, também, a adotar 

uma legislação referente às uniões civis embasada em valores europeus e tradicionais, desta 

forma, casamentos entre pessoas “Dois-espíritos” e seus/suas companheiros/as já não são mais 

reconhecidos legalmente. A partir da década de 60, com as mudanças culturais que ocorreram 

na América do Norte, principalmente marcadas pela ascensão do movimento LGBT, emergiu 

também a luta pelo reconhecimento e o “orgulho gay” entre os indígenas norte-americanos. 

Russell Means (2016), ativista dos direitos indígenas nos EUA e co-fundador da 

“American Indian Movement”, fala sobre as pessoas “Dois-espíritos” da sua tribo, os chamados 

“Winkte”: 

 
Na minha cultura, temos pessoas que se vestem tanto como “mulheres” e como 

“homens”. Winkte, é como chamamos estas pessoas, na nossa língua. Se você 

é um Winkte, você é uma pessoa honrada, um ser humano muitíssimo especial, 

e em toda a minha nação, nós o consideramos um professor, um mestre para 

as nossas crianças. Somos orgulhosos da pessoa que você é (tradução nossa)6. 
 

Existe outro caso igualmente interessante sobre performatividade de gênero que foge 

dos padrões culturais ocidentais: as “Sworn Virgins” (“Virgens juramentadas”). São mulheres 

que fazem um voto de castidade e decidem viver como “homens”, adotando o vestuário e 

trejeitos tipicamente masculinos, como uma forma de sobreviverem à sociedade extremamente 

patriarcal do norte albanês. As principais motivações destas mulheres são as de que, ao se 

tornarem “Virgens juramentadas” estarão sendo livres, evitando assim casamentos 

compulsórios, que sejam separadas das suas famílias e retiradas de suas casas. De acordo com 

Malfatto e Prtoric (2014), o caso das “Sworn Virgins” é exclusivamente marcado por razões 

sociais, não tendo ligação com sexualidade ou o desejo por mudanças “físicas” (o que seria 

                                                      
6 Disponível em: <https://indiancountrymedianetwork.com/news/opinions/two-spirits-one-

heart-five- genders/ > Acesso em: março 2017 

 

https://indiancountrymedianetwork.com/news/opinions/two-spirits-one-heart-five-%20genders/
https://indiancountrymedianetwork.com/news/opinions/two-spirits-one-heart-five-%20genders/
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interpretado como uma “transexualidade” pela maior parte das culturas ocidentais atuais). Esta 

prática, de acordo com as autoras, é pouco compreendida e ainda ocorre não só na Albânia 

como em outros países como Kosovo e Montenegro. 

 

Figura 02: Diane, “Virgem juramentada”, exibindo foto de quando era jovem e ainda se identificava como 

“mulher”. Fonte: The Guardian 

 
 

 

Durante séculos, na Albânia, casamentos foram arranjados. Muitas vezes as famílias 

decidiam quem seriam os companheiros de suas filhas antes mesmo delas nascerem. Recusar 

um casamento, neste cenário, era tido como um insulto muito grave e podia levar a sérios 

conflitos entre as famílias. A única forma de se “recusar” um casamento sem que a noiva e a 

sua família caíssem em “desonra”, era através de um “pacto de castidade”. Assim, as filhas 

passavam a adotar o celibato e um modo de viver tido como “masculino”. 

Outro caso de performatividade de gênero interessante e que transcende as normas 

binárias ocidentais atuais, é o do “wakashu”, uma espécie de “terceiro gênero” que figurou na 

conhecida Era Edo (período histórico japonês que teve início em 1860). Os “wakashu” eram 

jovens “homens” (no sentido biológico da palavra) que expressavam certa androginia: tinham 

cabelos longos, traços tidos como “femininos” e roupas e acessórios “delicados”. Tais jovens 

eram objeto de desejo de homens e mulheres e tinham papéis sociais e sexuais bastante distintos 

do restante da população japonesa. 
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O caso “wakashu” vem ganhando atenção por parte de antropólogos, sociólogos e 

demais estudiosos de sexualidade e gênero, recentemente, por conta de uma exposição de arte 

(que tem rodado o mundo e mais recentemente no Royal Ontario Museum, na cidade de Ontario, 

no Canadá7) intitulada de “Third Gender” (em português “terceiro gênero”). Nesta exposição, 

são retratados diversos quadros de artistas japoneses, datados de 1600 a 1800, onde é observada 

a presença de wakashus: em várias obras, vemos a figura do “wakashu” sozinho, andando pela 

cidade (o que é difícil de discernir, aos olhos do binarismo, se estamos diante de uma pessoa de 

gênero masculino ou feminino). Em outras obras são retratadas as relações afetivas e eróticas 

dos “wakashu”: em algumas pinturas vemos o “wakashu” acompanhado de samurais, em 

outras, de gueixas e mulheres mais velhas, demonstrando que, além de expressar um gênero 

que fugia dos estereótipos tradicionais de masculino/feminino, o/a jovem wakashu também 

tinha uma sexualidade fluida e para além da heteronorma, se envolvendo tanto com homens, 

como mulheres. 

 

Figura 03 – Jovem “Wakashu” retratado(a) em pintura do século XVIII. Fonte: Hyperallergic 

 

 

A exibição “Third Gender”, de acordo com Voon (2017), demonstra que os “wakashu” 

ao serem retratados em tais pinturas, provam que expressões de gênero e de sexualidade na 

sociedade tradicional japonesa eram complexas, fluidas, transcendendo os binários de 

masculino/feminino. Nas palavras da jornalista do portal de notícias norte-americano 

                                                      
7 Ver “Third Gender”: < https://www.rom.on.ca/en/exhibitions-galleries/exhibitions/a-third-

gender-beautiful-youths-in-japanese > Acesso em: junho 2017. 

 

https://www.rom.on.ca/en/exhibitions-galleries/exhibitions/a-third-gender-beautiful-youths-in-japanese
https://www.rom.on.ca/en/exhibitions-galleries/exhibitions/a-third-gender-beautiful-youths-in-japanese
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“Hyperallergic”8: 

A exposição de arte “Third Gender” explora um sistema de estrutura social e 

cultural que não se enquadra nas normas ditadas pelo binário de gênero e pela 

heteronormatividade. O objetivo desta exibição é convidar os visitantes a 

pensarem diferente sobre as categorias sexo, gênero e sexualidade e, assim, 

refletir sobre as nossas próprias práticas sociais e sobre as atuais políticas de 

gênero. (IKEDA apud VOON, 2017, tradução nossa, n/p) 

 

Atualmente, o “wakashu” é visto como um termo histórico, já que as relações de gênero 

e sexualidade na sociedade japonesa mudaram substancialmente desde aquela época. Esse 

“terceiro gênero”, como é conhecido, vai caindo em “desuso” e deixando de ser performado a 

partir do século XIX. Uma das principais causas para o desaparecimento do gênero “wakashu” 

foi a chegada da marinha estadounidense, que fez com que o Japão deixasse de ser um país tão 

isolado do “resto do mundo”. A partir das trocas comerciais e relações diplomáticas entre o 

Japão, Estados Unidos e outros países do ocidente, as noções de gênero e sexualidade dentro 

da sociedade oriental vão sendo reformuladas. Novos valores vão sendo introduzidos à cultura 

japonesa e, a heteronormatividade, passa então a ser a norma que prevalece e comanda as 

relações e identidades japonesas. 

Casos históricos como os “Two Spirits”, “Sworn Virgins” e “Wakashu” são perfeitos 

exemplos de como as categorias de gênero e sexualidade devem ser analisadas de acordo com 

o período histórico, local e principalmente a cultura vigente. Tais expressões nos convidam a 

olhar o gênero e a sexualidade humana com outros olhos, para além da norma heterossexual e 

cisgênera que nos foi mostrada e imposta como a única forma possível e “sadia” de 

vivenciarmos nossas identidades, desejos e afetos. 

Ainda sobre a crítica a esse modo hegemônico e patologizador de se conceituar gênero 

na nossa sociedade contemporânea ocidental, Bento (2010) afirma em seu artigo “Gênero: uma 

categoria cultural ou diagnóstica?”: 

 

Caberia aqui uma discussão sociológica, histórica e antropológica das 

múltiplas configurações e performances de gêneros e de práticas eróticas em 

outras sociedades e em nossa própria, para sustentar nossa tese de que o gênero 

é um assunto de poder. Portanto, discutir gênero é se situar em um espaço de 

lutas marcado por interesses múltiplos. A natureza do gênero é ser desde 

sempre cultura. Nas últimas décadas, esta disputa interna e externa ao mundo 

acadêmico ficou explicitada. Cientistas sociais, historiadoras(es), filósofas(os) 

e alguns setores do ativismo LGBTTI vêm produzindo discursos contra-

hegemônicos ao poder/saber da biomedicina. (p. 181) 

 

                                                      
8 Disponível em:< https://hyperallergic.com/367604/the-hidden-history-of-wakashu-edo-era-japans-third- 

gender/ > Acesso em: junho 2017 

https://hyperallergic.com/367604/the-hidden-history-of-wakashu-edo-era-japans-third-%20gender/
https://hyperallergic.com/367604/the-hidden-history-of-wakashu-edo-era-japans-third-%20gender/
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 É importante nos distanciarmos de uma leitura do gênero e da sexualidade com base 

unicamente nos corpos, no que eles “nos dizem”, no que os nossos olhos veem. É ingênuo 

pensar que as concepções sobre tais categorias estão “solidificadas”, impassíveis de mudanças, 

de serem “repaginadas” ou “renovadas”. É necessário entendermos o gênero e a sexualidade 

como instâncias que estão em constante transformação, através da história, das mais diversas 

culturas e regimes de verdades. 

 

 
1.1.  TRANSGÊNEROS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS OU TRANSVIADOS...? DAS 

VÁRIAS POSSIBILIDADES DE SE VIVENCIAR A TRANSEXUALIDADE 

 

“É menino ou menina?” é provavelmente um dos questionamentos mais comuns que 

fazemos quando nos deparamos com uma pessoa gestante. Esta noção de gênero, como nos foi 

ensinada, está nitidamente ligada ao sexo biológico. A ideia de que: se tiver pênis é homem; se 

tiver vagina é uma mulher. A partir desta concepção, a família, a sociedade e demais instituições 

se encarregam de categorizar os indivíduos com base nesses tão difundidos estereótipos de 

gênero. Roupas, acessórios, corte de cabelo, fala, trejeitos, tudo isso acaba se tornando um 

indicativo de “masculinidade” ou “feminilidade”. 

Butler, em “Bodies That Matter” (1993), a obra que sucedeu o clássico já citado 

“Gender Trouble” (1990), conceitua de “Interpelação Fundante” este conhecido ato (e que 

passa despercebido em nosso cotidiano) de “sexuação” dos corpos, que ocorre na cena do 

nascimento: 

 

Consideremos a interpelação que, não obstante, a emergência recente das 

ecografias, transforma um bebê de um “ser neutro” num “ele” ou “ela”: nessa 

nomeação, a menina “torna-se” menina, ela é trazida para o domínio da 

linguagem e do parentesco através da interpelação de gênero. Mas esse 

“tornar-se uma menina” não termina aí; pelo contrário, essa interpelação 

fundante é reiterada por várias autoridades e, ao longo de vários intervalos de 

tempo, para reforçar ou contestar esse efeito naturalizado. A nomeação é, ao 

mesmo tempo, o estabelecimento de uma fronteira e também a inculcação 

repetida de uma norma. (p. 7-8. tradução: LOURO, 2015) 

 

 

O que Butler nos diz nesta passagem é que o anúncio do “sexo” do bebê dá início a um 

processo de fazer do corpo daquele recém-nascido um sujeito de gênero (nos termos do binário: 

feminino ou masculino). Se trata assim, de uma interpelação que vai precisar ser repetida, 

renovada, muitas vezes ao longo da vida deste sujeito, não só pela família, como também pelas 
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mais diferentes instâncias sociais. 

“Interpelação”, neste contexto, significa “chamamento”, dando a entender que este 

momento é uma forma de “convocação” ao sujeito, que pode ou não assumir a tal 

“convocação”. Adaptando a clássica afirmação de Beauvoir de que “não se nasce mulher, torna-

se”, poderíamos dizer, em termos “butlerianos” que: “não se nasce mulher, se é chamada de 

mulher” (SALIH, 2012). E poderíamos dizer o mesmo do “homem”. 

Em “Gender Outlaw: On Men, Women and the Rest of Us” (1994), Kate Bornstein, 

escritora e ativista transexual lésbica, usa o termo “gender assignment” (algo como “designação 

de gênero”) como uma interpretação própria (ou complementar) do conceito de “interpelação 

fundante” proposto por Butler: 

 
O momento da designação de gênero acontece quando uma dada cultura diz 

“isto é o que você é”. Na maioria das culturas, nos designam um gênero ao 

nascermos. Na nossa cultura9, uma vez que fora designado um gênero a 

determinada pessoa, é este gênero que ela É; e na maioria dos casos são os 

médicos que ditam qual o nosso gênero (o que mostra o quanto a categoria 

gênero tem sido empaticamente medicalizada). Estes médicos olham para 

um/uma recém-nascido/a e dizem “tem um pênis, então se trata de um garoto” 

ou “não possui um pênis, então é uma garota”. Pouco tem a ver com vaginas, 

é tudo sobre a presença ou não de um pênis: a designação de gênero, assim, é 

tanto falocêntrica como genitalizadora. Outras culturas têm sido menos rígidas 

nesta questão. (tradução nossa, p. 13) 

 

 

A drag queen, assim, revela que não existe um gênero “primário” ou “original”. Na 

verdade, o que existe, em nossa cultura, são normas reguladoras que antecedem o sujeito (no 

caso a pessoa; o recém-nascido) e que por estarem sendo reiteradas constantemente, através dos 

séculos, passam a falsa impressão de que são inerentes ao ser humano, que estão essencialmente 

ligadas a nossa anatomia. Importante, entretanto, dizer que não se trata de uma “escolha” e sim 

de uma espécie de coibição, ainda que não sentida por nós (MISKOLCI e PELÚCIO, 2007). 

Assim, as normas de gênero são imperativas e passadas de geração em geração como algo 

“natural”, como o “esperado”. Jaqueline Gomes de Jesus, psicóloga e ativista transexual, em 

seu manual “Orientações Sobre Identidade   de   Gênero: conceitos  e termos”(2012) traça 

diferenciações que, segundo ela, são consideradas importantes ao combate da discriminação 

contra as pessoas trans (transfobia). De acordo com a autora: 

 

Sexo é biológico, gênero é social, construído pelas diferentes culturas. E o 

                                                      
9 Sendo a autora inglesa, entende-se que por “nossa cultura”, ela está se referindo à cultura ocidental. 
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gênero vai além do sexo: O que importa, na definição do que é ser homem ou 

mulher, não são os cromossomos ou a conformação genital, mas a auto-

percepção e a forma como a pessoa se expressa socialmente. (p. 8) 

 

 

A autora ainda afirma que orientação sexual e gênero são conceitos que precisam ser 

dissociados. Enquanto a orientação sexual se refere à “atração afetivossexual por alguém de 

algum/ns gênero/s”, o gênero está ligado a “formas de se identificar e ser identificado”. 

Objetivando a inclusão e o respeito às pessoas transexuais, a literatura acadêmica e os 

movimentos sociais passaram a adotar os termos “cisgênero” e “transgênero”. Uma pessoa “cis” 

seria aquela que tem sua identidade de gênero compatível com o gênero que lhe foi atribuído 

ao nascer. Já a pessoa “trans” é aquela que tem sua identidade de gênero diferente da que lhe 

atribuíram ao nascer. 

Faz-se necessário ressaltar que a expressão “incongruência de gênero” é problemática, 

já que remete a ideia de congruência, de correção. Partindo do pressuposto, assim, que existem 

os “congruentes”, os que vivenciam o gênero de forma “legítima”, ou ainda, como já diria Bento 

(2008), os “patológicos” de gênero e os “sadios” de gênero. 

Importante também apontar que os estudos de gênero, assim como os movimentos 

sociais e organizações, avançaram no sentido de abarcar as mais diversas expressões de gênero, 

inclusive aquelas que fogem da dicotomia: masculino/feminino. João W. Nery, primeiro 

homem trans cirurgiado no Brasil, em sua autobiografia “Viagem Solitária: Memórias de um 

Transexual Trinta Anos Depois” (2011), comenta: 

 

A transidentidade abrange uma série de opções em que uma pessoa sente o 

desejo de adotar, temporária ou permanentemente, o comportamento e os 

atributos sociais de gênero (masculino ou feminino), em contradição com o 

sexo genital. Em alguns casos, este será o travestismo ocasional. Em outros, 

as pessoas podem viver alternadamente com duas identidades sociais, 

masculina e feminina. Ou assumir uma posição intermediária, o gênero não 

marcado. Ou viver plenamente no tipo de 'sexo oposto'. Finalmente, algumas 

pessoas anseiam por uma modificação do corpo até a cirurgia de redesignação 

sexual: aqui estamos falando especificamente de transexualidade. (p. 4) 

 

 

Diante da fala de João W. Nery passamos a pensar nestas várias possibilidades de se 

vivenciar o gênero fora do binário masculino/feminino também. Existem as pessoas trans “não 

binárias”, isto é, que fogem do que é tido socialmente como “homem” ou como “mulher”. Tais 

pessoas desafiam uma cultura pautada na ideia de que o mundo é essencialmente dividido em 

“machos” ou “fêmeas”. Mas e quanto às pessoas que não são “100% femininas” e nem “100% 
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masculinas”? As identidades não binárias são caracterizadas por formas neutras, ambíguas e 

pela multiplicidade e fluidez de gênero10. Assim como é possível falarmos em sexualidades 

fluidas ou, por exemplo, pessoas que se identificam como “assexuais” (que não se atraem 

afetivamente e/ou sexualmente por pessoas de nenhum gênero), também podemos pensar que 

as identidades de gênero se manifestam de formas múltiplas, ou simplesmente fora do que é 

imposto tradicionalmente como “masculino” ou “feminino”. 

Assim como existe um grande esforço da ordem heteronormativa, como já foi falado 

anteriormente, em fazer com que as pessoas sejam “coerentes” em termos de gênero – 

afeto/desejo – sexo biológico, também podemos dizer que há uma norma impulsionada pela 

cultura que regula e se esforça, em todos os âmbitos sociais, para que as pessoas se enquadrem 

em um dos pólos deste binário de gênero: há um imperativo social que insiste em encaixar as 

pessoas em um modo de vida “masculino” ou “feminino”. E aos dissidentes desta ordem, são 

reservadas as consequências mais cruéis: lésbicas “masculinizadas” e gays “afeminados” que 

são diariamente hostilizados e alvo de bullying até a questão dos assassinatos e demais 

violências contra as populações trans. 

Em coluna para a Revista Fórum, Fernando Dantas Vieira11, pessoa trans não binária12, 

fala um pouco sobre o discurso masculino x feminino e chama atenção para a necessidade em 

darmos visibilidade à parcela transexual da população que não se identifica com a ordem binária 

de gênero: 

 
Quando me afirmo como pessoa trans não binária, estou a dizer que nenhum 

destes “modos de viver” generificados me contemplam. Posso olhar para um 

homem e pensar: “sou igual a ele?” minha resposta será “não”, e o mesmo se 

dá quando olho para uma mulher. Mas essa não é a questão mais importante, 

certamente não. A questão central é: precisamos ter gênero para nos 

socializarmos? É realmente necessário estar no mundo a partir de uma 

intelecção do outro na binariedade? (2015, n/p) 

 

A ordem binária de gênero, ao categorizar o mundo em apenas dois gêneros possíveis: 

masculino ou feminino demonstra que não existe “humanidade” fora de tal binário. Estas 

                                                      
10 Ver “Gêneros não-binários, identidades, expressões e educação”: 

<https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/7045> Acesso em: junho. 2017. 

 
11 Pesquisadora associada do Núcleo de Políticas de Gênero e Sexualidade da Unilab, colunista do Brasil Post e 

do Portal Me Representa, estudou Gestão de Políticas Públicas na USP. Texto disponível em: 

<http://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2015/01/29/nem-homem-nem-mulher-a-visibilidade-trans-e-

tambem-nao-binaria>  Acesso em: janeiro 2017 
12 Aqui, entendemos, que a pessoas não binárias são sempre pessoas trans, tendo em vista que pessoas trans são 

aquelas que não se identificam com o gênero que lhe foi designado em seu nascimento e que esse gênero designado 

sempre será o “masculino” ou “feminino”. 

 

http://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2015/01/29/nem-homem-nem-mulher-a-visibilidade-trans-e-tambem-nao-binaria
http://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2015/01/29/nem-homem-nem-mulher-a-visibilidade-trans-e-tambem-nao-binaria
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pessoas não são protegidas juridicamente e além disso têm suas vidas diariamente 

vulnerabilizadas em casa, no trabalho, pelo Estado. É preciso pensarmos no caráter totalitário 

desta ordem de gênero, não “rejeitando” o masculino/feminino, e sim, a noção quase que 

dogmática de que só é possível ser visto como “gente”, como pessoa digna de direitos, se 

enquadrado nesta norma. 

 

 
1.2. O “DISCURSO BIOMÉDICO” E A CONSTRUÇÃO DA TRANSEXUALIDADE 

ENQUANTO PATOLOGIA: UM BREVE HISTÓRICO 

 

Pensar na transexualidade enquanto uma “invenção” é pensar nos mais variados 

discursos, que, ao longo da história, construíram o conceito de transexualidade enquanto uma 

patologia. Em primeiro momento, em nossa cultura, a noção que temos dos sujeitos transexuais, 

muito por causa do discurso proferido pelo senso comum (amparado, especialmente, nos 

preceitos médicos e biológicos) é de que se tratam de pessoas vítimas de um “transtorno”. Pode-

se dizer, tomando como base as investigações de Foucault (1988), que tal visão patologizante 

das pessoas que experienciam a transexualidade, encontra raízes no século XVII, época 

marcada por uma grande proliferação de discursos médicos que buscavam atribuir o 

comportamento sexual humano à biologia. Nas palavras de Ribeiro (2013): 

 
O corpo ao longo da modernidade, especialmente durante os fluxos dos séculos 

XVII ao XVIII, foi “descoberto” e alvo de uma série de estratégias de controle 

e da construção de um ideário que visava o autocontrole. Desse modo, o corpo 

deixava de ser simplesmente imagem e semelhança de Deus, lugar do pecado, 

ou por outro lado, instrumento de/para o trabalho. Um corpo eivado de 

possibilidades estava nascendo, uma estrutura plástica transformável, 

podendo ser potencializada, domada. (p. 9) 

 

Em igual sentido, Bento (2008), comenta: 

 
A obsessão pelo sexo verdadeiro e a correção de possíveis “disfarces” da 

natureza também estão em curso no século XIX. A identificação das 

“perversões” e do verdadeiro sexo dos hermafroditas seria uma tarefa para o 

olhar do especialista, que conseguira pôr um fim às dúvidas sobre as 

ambiguidades das genitálias, apontando o sexo predominante. A luta para a 

construção de uma leitura dos corpos fundamentada na diferenciação radical 

entre os corpos-sexuados se impõe hegemonicamente no século XIX, 

propiciando a emergência de novas subjetividades e de novas identidades 

coletivas. (p. 26) 
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O cenário acima descrito, marcado pela estratégia da biopolítica, tem no Estado e nas 

suas instituições, o “adestramento” dos corpos e das populações. O controle das falas, do 

espaço, dos gestos e comportamentos no geral, passa a ser a forma na qual a sociedade irá 

decidir quem é “normal”, quem é “útil”. Aqueles que não se enquadram, serão logo vistos como 

uma ameaça à ordem. Também nesse período observa-se a expansão dos mais variados 

dispositivos de segurança: da medicina social aos hospitais e manicômios (RIBEIRO, 2013). A 

ascensão de uma “nova ciência da sexualidade”, composta por psiquiatras, pedagogos, 

psicólogos e médicos tomará o lugar do antigo discurso moralista e religioso “sobre a carne”. 

Tais ciências terão em comum a mesma tática de controle dos sujeitos, criando ao mesmo 

tempo, nas palavras de Bozon (2004, p. 40): “corpos de conhecimentos, corpos de especialistas 

e novas atitudes entre os sujeitos”. 

A transexualidade, nos dias atuais, aparece como uma expressão de gênero que rompe 

com as normas reguladoras das sexualidades e identidades dos sujeitos, comprovando que, ao 

contrário do que vem sendo propagado há séculos pelos “saberes científicos” hegemônicos: 

nem sempre a anatomia será o destino. A existência (e resistência) de pessoas transexuais, assim 

como travestis, drag queens, drag kings, genderqueers e demais expressões fora do binário 

masculino/feminino, demonstra que a norma apesar de poderosa e hegemônica, às vezes é falha. 

Como já diria Butler (1994), “os corpos escapam”. 

Os primeiros estudos “científicos” acerca da experiência transexual começaram a ser 

publicados no campo da medicina e da biologia a partir da década de 1950, tornando- se cada 

vez mais frequentes ao longo das décadas de 1960 e 1970. O “dispositivo da transexualidade”, 

como alguns estudiosos queer como Berenice Bento e Guacira Lopes Louro o definem (fazendo 

referência direta à noção foucaultiana de “dispositivo da sexualidade”, já citado anteriormente) 

tem como marco inicial da sua construção, os estudos do médico endocrinologista Harry 

Benjamin. 

Benjamin teve o seu primeiro livro “O Fenômeno Transexual” publicado em 1966, nesta 

obra, o médico procura apontar as “causas” que explicariam a transexualidade (naquela época 

então chamada de “transexualismo”, ficando evidente o teor patologizante do termo), assim 

como a diferença entre uma pessoa transexual e uma homossexual. Em seus estudos, Benjamin 

irá traçar determinadas “características” que irão guiar o diagnóstico do paciente “transexual 

verdadeiro”, definindo assim, quem irá ou não ter autorização para fazer a cirurgia de 

transgenitalização. 

Para Benjamin (1966), o “transexual verdadeiro” só encontraria uma solução terapêutica 
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através da cirurgia de transgenitalização. Assim, terapias e modos alternativos seriam inúteis. 

O médico defendia que a cirurgia seria o único meio para evitar que pessoas transexuais 

cometessem suicídio, contrariando assim a posição majoritária da época: a maior parte dos 

psicólogos e psiquiatras eram contra a cirurgia por acreditar que era uma espécie de mutilação. 

Em 1973, a literatura médica passa a adotar o termo “disforia de gênero”, criado pelo 

médico John Money. Em 1977 é fundada a Harry Benjamin International Gender Dysphoria 

Association (também conhecida como HBIGDA), responsável pela elaboração do primeiro 

manual para profissionais que tratam da temática da transexualidade, o State Of Care (ou SOC). 

Outros manuais são utilizados até hoje como norte para a orientação do diagnóstico da 

Transexualidade, são eles: o Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Distúrbios Mentais (DSM, 

que está na sua quinta versão) da Associação Psiquiátrica Americana e o Código Internacional 

de Doenças (CID, décima versão), OMS (Organização Mundial de Saúde), que serão melhor 

analisados no próximo capítulo. 

Berenice Bento, em seu artigo intitulado “Da Transexualidade Oficial às 

Transexualidades” (2004), questiona e problematiza as principais bases teóricas que 

conceituam o que ela chama de “dispositivo da transexualidade”. Em seu artigo, ela apresenta 

as figuras do “Transexual Benjaminiano” e do “Transexual Stolleriano”. Essas duas concepções 

são embasadas em argumentos psicanalíticos e biológicos/médicos. A pesquisadora, concluiu 

(através de diversas entrevistas focadas nas vozes dos sujeitos que vivenciam a experiência 

trans) que não existe um “transexual verdadeiro” ou “oficial” e sim inúmeras formas de 

“transexualidades”. 

As críticas tecidas pela pesquisadora Berenice Bento (2004) sobre o “fazer psicológico” 

se tornam muito coerentes ao lermos a autobiografia de João W. Nery (2011). No momento em 

que João decidiu contar para a família sobre a sua transexualidade e o desejo de iniciar o 

procedimento transexualizador, imediatamente foi incentivado pela sua irmã a fazer 

psicoterapia. Em um trecho de “A Viagem Solitária” (2011) onde ele narra a sua experiência 

com a profissional que o atendeu, fica evidente o quanto psicólogos, médicos e profissionais da 

saúde no geral, estavam despreparados para lidar com a questão da transexualidade àquela 

época: 

 
(…) para não me mostrar intransigente e amenizar o clima pesado, resolvi ir a 

tal psicoterapeuta. Não aguentei mais do que duas sessões. Preocupada 

exclusivamente com o meu passado, subliminarmente tentava me mostrar 

como a minha conduta era patológica e quão sadio seria ter um parceiro. (p. 

110) 
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O trecho destacado se passou na década de 70, porém, é possível dizer que até os dias 

atuais as concepções de gênero e sexualidade que norteiam tais profissionais ainda são 

problemáticas. Consequência direta da medicalização histórica à qual tais categorias vêm sendo 

submetidas, alguns psicólogos sequer sabem a diferença entre os conceitos de sexualidade e de 

identidade de gênero. Muitos homens trans, como foi o caso do João W. Nery, afirmam que ao 

entrar em contato com profissionais da saúde, foram levados a crer que a transexualidade não 

passava de uma homossexualidade em “último grau”, como se o desejo e o afeto por outras 

pessoas se confundissem com a identidade ou autoexpressão do sujeito. 

Em “A Viagem Solitária – Memórias de um transexual trinta anos depois” (2011), João 

W. Nery comenta brevemente sobre a experiência transexual aos olhos da psicanálise, em um 

trecho que se faz de grande importância para compreendermos a influência que tais áreas de 

conhecimento possuem na regulação dos corpos e das sexualidades: 

 

Para a Psicanálise, criada no fim do século XIX, a transexualidade não existia. 

Embora eu fosse psicólogo, nunca concordei com essa visão ortodoxa, que 

praticamente não dava importância à linguagem corporal, somente à verbal. 

Além do mais, eu achava machista e radical tentar explicar o comportamento 

basicamente por meio da inveja do pênis e do complexo de Édipo. Esses 

conceitos se baseavam na bipolaridade feminino versus masculino, tendo como 

parâmetro “normal” a heterossexualidade. 

Freud aceitava a androgenia como resquício genético primordial dos 

indivíduos. A bissexualidade deveria ser “resolvida”, pois era vista como uma 

característica primária. 

 

O dispositivo da transexualidade, portanto, precisa ser visto, “enquanto interpretações 

negociadas em atos sobre o masculino e o feminino, que irão variar de acordo com a percepção 

que cada sujeito tem de si mesmo” (BENTO, 2004, p.171). Sendo assim, um dos pontos cruciais 

e urgentes no tocante à questão da transexualidade é que os operadores do direito, das ciências 

psi e médicas, assim como assistentes sociais e demais profissionais que lidam com a questão, 

precisam ouvir as vozes e dar importância às vivências das pessoas trans, a fim de abolir 

qualquer concepção “universalista” e patologizadora sobre esses sujeitos. 
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CAPÍTULO II -  CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS, GÊNERO E 

SEXUALIDADE: EXISTEM PESSOAS TRANS CIDADÃS? 

 
“Transformei-me literalmente num marginal, pois vivia à parte, à 

margem. Não pertencia nem ao grupo majoritário heterossexual e 

aceito, nem a qualquer grupo minoritário e discriminado. Não me 

sentia mulher nem homossexual. Ainda desconhecia todas as 

categorias 'inventadas' em meados do século XX. Sabia que não era 

aprovado pela maioria. Em que grupo existente me enquadrava?” 

(João W. Nery, “Viagem solitária – memórias de um transexual trinta 

anos depois”) 

 

Cidadania é um conceito amplo, popularmente difundido e que vem ganhando várias 

interpretações ao longo das décadas, seguindo transformações sociais e se repaginando. No 

sentido mais básico, entende-se cidadania como sendo a “condição de pessoa que, como 

membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida 

política13.” Em uma análise atual e mais precisa do termo, destaca-se: 

 

O conceito contemporâneo de cidadania se estendeu em direção a uma 

perspectiva na qual cidadão não é apenas aquele que vota, mas aquela pessoa 

que tem meios para exercer o voto de forma consciente e participativa. 

Portanto, cidadania é a condição de acesso aos direitos sociais (educação, 

saúde, segurança, previdência) e econômicos (salário justo, emprego) que 

permite que o cidadão possa desenvolver todas as suas potencialidades, 

incluindo a de participar de forma ativa, organizada e consciente, da 

construção da vida coletiva no Estado democrático. (BONAVIDES; 

MIRANDA; AGRA. 2009. p. 7) 

 

Na obra “O Espaço do Cidadão”, Santos (2014) inicia o debate sobre a cidadania à luz 

dos direitos humanos e da crítica ao modelo econômico neoliberal vigente, trazendo o conceito 

de “Cidadão Mutilado”. O autor afirma: 

 

É extensa a tipologia das formas de vida não cidadãs, desde a retirada, direta 

ou indireta, dos direitos civis à maioria da população, às fórmulas eleitorais 

engendradas para enviesar a manifestação da vontade popular, ao abandono de 

cada um à sua própria sorte. (p. 31) 

 

 O caso da população transexual parece se encaixar perfeitamente no trecho 

acima defendido pelo autor. Apesar de alguns avanços jurídicos, principalmente após a 

                                                      
13 Fonte: <https://www.significados.com.br/cidadania/  >Acesso em: outubro 2016. 

 

https://www.significados.com.br/cidadania/
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promulgação da Constituição Federal de 1988, cujo princípio norteador é o de que “todos são 

iguais perante a lei”, ainda são diversas as formas de violações as quais as pessoas transexuais 

são submetidas. 

A Constituição Federal (1988) consagrou o princípio da dignidade humana e o pleno 

exercício da cidadania como fundamentos principais do ordenamento jurídico contemporâneo. 

Com a inserção do princípio da dignidade humana no Art. 1º, inciso III da Carta Magna, as 

relações jurídicas passaram a ser amparadas, por meio de um viés humanista e transformador, 

objetivando assim a proteção integral de todo e qualquer indivíduo. Tal princípio deve ser 

respeitado pelo Estado, justamente por se constituir como essencial para o exercício do direito 

à justiça e, consequentemente, do direito à assistência jurídica: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui- se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos:  

III - a dignidade da pessoa humana (…) 

 

Neste contexto, se torna papel principal do Estado tomar providências, objetivando que 

os indivíduos tenham condições mínimas para viver com dignidade. O Estado Democrático de 

Direito ao abraçar o princípio da dignidade humana como norte se destina, assim, a assegurar 

o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, o bem-estar social, a segurança e a 

justiça, com o intuito de formar uma sociedade igualitária e pluralista, livre de preconceitos e 

exclusões. Contudo, quando analisamos a questão das minorias sociais, vemos que ainda que 

muitas conquistas tenham ocorrido no campo dos direitos humanos, muitas dessas minorias 

ainda se encontram à margem da sociedade, oprimidas e tendo seus direitos básicos renegados. 

De acordo com Elisa Sheibe (2008) resgatar essa minoria social em um Estado 

Democrático de Direito, espaço preservador da convivência humana que aponta a dignidade 

concreta como núcleo fundamental, é imprescindível e impositivo, tendo em vista ser nítido o 

sofrimento da pessoa transexual que tem a sua identidade de gênero diariamente deslegitimada. 

A Constituição da República em seu Art. 3º, incisos I e IV, elenca como objetivos 

fundamentais a construção de uma sociedade justa, solidária e livre, assim como a promoção 

do bem de todos, sem preconceitos de origem, religião, raça, cor, sexo, idade e qualquer outra 

forma de discriminação. 

Assim, não se pode falar em uma sociedade livre e justa, se pessoas transexuais ainda 

não têm os seus direitos básicos resguardados, como o direito à própria identidade. Por fim, o 

Art. 6º da Constituição Federal confere a todos o direito à saúde. Desta forma, o Estado deve 
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assegurar à população trans o acesso aos processos transgenitalizadores, com o objetivo de 

garantir, assim, que a pessoa trans (se assim desejar) readeque o seu corpo ao gênero que se 

identifica. 

Direitos básicos como os de personalidade e de identidade ainda são negados para a 

população transexual, configurando assim uma espécie de violência institucional, que perpetua 

preconceitos e estigmas responsáveis por impedir que essas pessoas tenham uma vida digna, 

com acesso a uma boa educação e, consequentemente, oportunidades no mercado de trabalho. 

É de extrema urgência que o Estado procure meios e instrumentos (seja através de políticas 

públicas, leis ou decretos) que tragam visibilidade e cidadania para este segmento social. 

Alguns estudiosos Queer, como a socióloga Letícia Sabsay14, apontam que a cidadania, 

como conhecemos atualmente, foi construída (e ainda vem sendo) sobre o paradigma 

heterossexual, consequência direta da ordem heteronormativa que impera nas sociedades 

ocidentais atuais (discutida no capítulo anterior). Para Sabsay (2014), a cidadania sempre foi 

marcada pela sexualidade. A autora destaca:  

 
(…) quando ela (a cidadania) não está marcada pela sexualidade, geralmente 

é construída com base no pressuposto heterossexual. Quando não é sexual, 

tende a ser heteronormativa, porque está montada sobre um modelo de sujeito 

e um modelo de vida que é concebido como “naturalmente” heterossexual 

(n/p). 

 

Diante do exposto, é possível entendermos que questões relacionadas ao gênero e à 

sexualidade atingem diretamente toda uma ordem institucional. O Estado, os ordenamentos 

jurídicos e as instituições são fortemente influenciados, e ao mesmo tempo também 

propagadores, de um regime de normalização sexual e “generificador”. A discussão do conceito 

de “heteronormatividade” dentro da Teoria Queer é de grande importância, pois, ao analisarmos 

o imperativo social que exige das pessoas um alinhamento entre sexo biológico – gênero – 

desejo/afeto, constatamos que a heterossexualidade, neste cenário social, ao invés de ser tida 

como uma entre várias formas de sexualidade será um imperativo, uma ordem a ser seguida. 

Tal ordem normativa de gênero e sexualidade, que constrói uma cidadania 

heterossexualizada e cisnormativa, acaba gerando processos de exclusões para os que se 

“desviam” destas formas “sadias”, “ideais”. Aqui, se faz importante atentarmos para o conceito 

de “abjeção”, muito trabalhado na Teoria Queer principalmente pela filósofa Judith Butler, em 

                                                      
14 Ver “Des-heterossexualizar a cidadania é ainda uma frente de batalha” em: < 
https://revistacult.uol.com.br/home/des-heterossexualizar-cidadania-e-ainda-uma-frente-de-batalha/> Acesso em: 

dezembro 2016. 

 

https://revistacult.uol.com.br/home/des-heterossexualizar-cidadania-e-ainda-uma-frente-de-batalha/
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sua obra “Bodies That Matter” (1993). A matriz heteronormativa, na qual a nossa sociedade 

atual está inserida, acaba por produzir corpos inteligíveis, aqueles que serão tidos como 

normais, como aceitáveis. A mesma hetenormatividade, assim, irá criar, do outro lado, os 

corpos não inteligíveis, os “desprezíveis”, os corpos abjetos. 

Na obra já citada “Problemas de Gênero”, Butler (2010, p. 39) defende que “A matriz 

cultural por intermédio de qual identidade de gênero se torna inteligível exige que certos tipos 

de ‘identidade’ não possam ‘existir’ – isto é, aquelas em que o gênero não decorre do sexo e 

aquelas em que as práticas do desejo não ‘decorrem’ nem do sexo nem do gênero”. Através do 

raciocínio de Butler, passamos a refletir nos diversos processos de exclusão social resultantes 

da proliferação de discursos e regimes de verdades que fabricam os sujeitos “abjetos”, os 

“anormais”. 

Partindo desta premissa, fica impossível não associar tal conceito de “abjeção” com as 

pessoas transexuais, travestis e demais identidades de gênero que subvertem a ordem imperativa 

que conecta um sexo biológico a um gênero e a um desejo/afeto heterossexual. No plano 

legislativo e social, o resultado da abjeção enquanto força motor de exclusão é uma sociedade 

que condiciona os direitos mais básicos deste segmento social à diagnósticos e pareceres 

jurídicos, a autodeclaração de gênero, nesse caso, não basta. 

No campo dos direitos humanos, a nível internacional, a Declaração Universal de 

Direitos Humanos, criada pela ONU em 1948, defende o direito à igualdade e não discriminação 

enquanto princípios fundamentais dos direitos humanos. Contudo, tal documento não enfatiza 

a questão da identidade de gênero, enquanto pauta específica, já que o debate sobre as questões 

de gênero e sexualidade ainda não estavam em voga no momento. Apesar de não mencionar 

explicitamente a questão da identidade de gênero, a Declaração Universal de Direitos Humanos, 

defende em seu artigo II que: 

 

Artigo II - Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 

raça. cor, sexo, língua. religião, opinião política ou de outra natureza. origem 

nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. 

Não será tampouco feita qualquer distinção fundada na condição política, 

jurídica ou internacional do pais ou território a que pertença uma pessoa, quer 

se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer 

sujeito a qualquer outra limitação de soberania. 

 

Apenas em 2007 a ONU protocolou um documento chamado “Os Princípios de 

Yogyakarta para aplicação da Lei Internacional de Direitos Humanos à orientação sexual e 

identidade de gênero”, com o objetivo de versar sobre a aplicação da legislação internacional 
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de direitos humanos em situações onde ocorrem violações de tais direitos em razão da 

orientação sexual e/ou identidade de gênero. O documento foi elaborado em 2006, durante uma 

reunião na Indonésia, composta por ativistas e especialistas em Direitos Humanos. Tal 

documento foi inspirado em textos consagrados e adotados por vários Estados, no que tange à 

problemática dos direitos humanos, como convenções e tratados. No texto, o “Princípio 3 – 

Direito ao Reconhecimento Perante a Lei”, defende: 

 

Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida, em qualquer lugar, como pessoa 

perante a lei. As pessoas de orientações sexuais e identidades de gênero 

diversas devem gozar de capacidade jurídica em todos os aspectos da vida. A 

orientação sexual e identidade de gênero autodefinidas por cada pessoa 

constituem parte essencial de sua personalidade e um dos aspectos mais 

básicos de sua autodeterminação, dignidade e liberdade. Nenhuma pessoa 

deverá ser forçada a se submeter a procedimentos médicos, inclusive cirurgia 

de mudança de sexo, esterilização ou terapia hormonal, como requisito para o 

reconhecimento legal de sua identidade de gênero. Nenhum status, como 

casamento ou status parental, pode ser invocado para evitar o reconhecimento 

legal da identidade de gênero de uma pessoa. Nenhuma pessoa deve ser 

submetida a pressões para esconder, reprimir ou negar sua orientação sexual 

ou identidade de gênero. (p. 13-14) 

 

 

O documento dos “Princípios de Yogyakarta” consolidou-se como um dos pioneiros a 

tratar da questão da transexualidade com um olhar humanista e inclusivo, tendo como base a 

ideia de que o gênero se trata de uma categoria construída socialmente. Foi traduzido para as 

seis línguas oficiais das Nações Unidas e traduzido voluntariamente para mais de 40 línguas 

locais (em menos de 1 ano). A adoção e reprodução imediata do documento mostrou a 

importância da pauta, não só a nível internacional, como também local. Constatou-se que países 

como Canadá, Chile, República Tcheca, Finlândia, Alemanha, Noruega, Uruguai e Argentina, 

passaram a adotar os “Princípios” em legislações, decretos e decisões de tribunais15. 

No Brasil, o Projeto de Lei 5002/2013 (“Projeto de Lei João W. Nery”), dos autores 

Jean Wyllys (PSOL – RJ) e Érika Kokay (PT – DF), afirma na Justificativa do texto, que ele 

foi baseado nas concepções de identidade de gênero e sexualidade propostas nos “Princípios de 

Yogyakarta”: 

 

A identidade de gênero é definida no projeto com base nos Princípios de 

Yogyakarta sobre a aplicação do Direito Internacional dos Direitos Humanos 

                                                      
15 Ver “Human Rights and Gender Identity: Best Practice Catalogue” em: 

<https://www.tgeu.org/sites/default/files/best_practice_catalogue_human_rights_gender_identity.pdf> Acesso 

em: junho 2017. 

 

https://www.tgeu.org/sites/default/files/best_practice_catalogue_human_rights_gender_identity.pdf
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nas questões que dizem respeito à orientação sexual e à identidade de gênero. 

(…) 

O documento dos Princípios de Yogyakarta define a identidade de gênero 

como “a vivência interna e individual do gênero tal como cada pessoa o sente, 

a qual pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento, 

incluindo a vivência pessoal do corpo. O exercício do direito à identidade de 

gênero pode envolver a modificação da aparência ou da função corporal 

através de meios farmacológicos, cirúrgicos ou de outra índole, desde que isso 

seja livremente escolhido. Também inclui outras expressões de gênero, como 

a vestimenta, os modos e a fala”. 

 

Observa-se, assim, que a criação dos “Princípios de Yogyakarta” resultou em uma série 

de desdobramentos legais a nível internacional e nacional. Além do Projeto de Lei João W. 

Nery, o documento também serviu como base para fundamentar as mais diversas portarias, 

decretos e resoluções aqui no Brasil que dispõem sobre o uso do nome social16 (em 

universidades, escolas, autarquias, etc): 

 

CONSIDERANDO os princípios de Yogyakarta, que dispõe sobre a aplicação 

da legislação internacional de direitos humanos em relação á orientação sexual 

e identidade de gênero, em seu princípio 16, que versa dobre a educação, 

DECIDE: 

Art. 1° - Aos travestis e transexuais será assegurado o direito de utilização do 

nome social, segundo a livre escolha do(a) interessado, nas escolas da rede 

municipal de ensino. 

Art. 2° - O nome social será assentado ao lado do nome civil nos registros, 

cadastros, listas de presença, e demais documentos oficiais correlatos à 

educação; 

Art. 3° - Quando solicitadas a inclusão do nome social, este será sempre o 

utilizando para o tratamento por parte de servidores públicos e demais pessoas 

ligadas ao serviço. 

 

  

O trecho destacado é referente à Portaria de N° 03/2010, publicada em Janeiro de 2010, 

no município de Fortaleza, Ceará. O documento estabelece “o direito ao uso e tratamento pelo 

nome social às travestis e transexuais, no âmbito da rede municipal de ensino, na forma que 

indica”. Outro exemplo de resolução também fundamentada pelos “Princípios de Yogyakarta” 

com o intuito de tornar possível o uso do nome social por pessoas trans, é o da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): 

 

O Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Diversidade Sexual, Gêneros e 

Direitos Humanos – Tirésias/UFRN vem por meio de este documento reiterar 

                                                      
16 Entendemos como “nome social” o nome pelo qual travestis, transexuais e demais pessoas não-binárias, 

são reconhecidas, identificadas e denominadas em seu convívio social. Para um levantamento de portarias, 

resoluções e decretos que regulam o uso do nome social no Brasil, ver: 

<http://www.nucleotiresias.ufrn.br/documento.php?id=97089940> Acesso em: junho 2017. 

 

http://www.nucleotiresias.ufrn.br/documento.php?id=97089940
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a solicitação à Magnífica Reitora Ângela Paiva Cruz para a implantação do 

nome social para pessoas trans. (transexuais e travestis) no âmbito desta 

instituição, considerando que: 

(…) 

- Os Princípios de Yogyakarta, sobre a aplicação da legislação internacional 

de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero 

2006; (…) 

 

Apesar das inúmeras portarias, decretos, resoluções e legislações a nível municipal e 

estadual que garantem o uso do nome social por parte de transexuais e travestis, o Estado 

brasileiro ainda carece de uma lei que regule e assegure a mudança de nome e gênero no registro 

civil, sem a necessidade de autorização judicial ou parecer médico/psiquiátrico. O que se 

observa, no caso do nome social, é que, por mais que estas instituições tenham demonstrado 

uma preocupação para com o segmento trans e um desejo de incluir e fazer com que estas 

pessoas sejam respeitadas nos âmbitos onde o nome social é válido, a lacuna legislativa ainda 

se torna um problema, já que a pessoa trans terá a sua identidade de gênero respeitada em alguns 

espaços e em outros não, o que configuraria uma espécie de “cidadania a conta-gotas”, uma 

cidadania precária. Nas palavras de Bento (2014): 

 

O Brasil é o único país do mundo onde, no vácuo de uma legislação geral, 

instituições garantem um direito negado globalmente. Aqui transmutamos o 

respeito à identidade de gênero em “nome social”. Universidades, escolas, 

ministérios e outras esferas do mundo público aprovam regulamentos que 

garantem às pessoas trans a utilização  do nome social. (p.175) 

 

 

Neste contexto, o mesmo Estado que autoriza e legitima a identidade de gênero 

autodeclarada (através do nome social) em várias instâncias, nega o pedido de retificação de 

nome e de gênero no registro civil (a mudança mais significativa e importante na vida de uma 

pessoa transexual). O que se observa, atualmente, no Brasil, é uma cidadania que é dada às 

pessoas trans, aos “miúdos”, ora através de um nome social que só será respeitado em 

determinados cenários da vida social da pessoa, ora através de uma retificação de nome que só 

será concedida com a autorização do Judiciário e de psiquiatras. 

No cenário internacional, o debate não é muito diferente. Os avanços, na esfera 

legislativa, que contemplam pessoas transexuais, travestis e demais expressões de gênero 

“dissidentes”, ainda são lentos. Na Europa, por exemplo, de acordo com a organização 

Transgender Europe, 34 países do continente só permitem a mudança de nome e de gênero no 

assentamento civil de uma pessoa transexual se ela tiver se submetido a cirurgias 
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transgenitalizadoras ou procedimentos médicos da mesma natureza17. 

Na contramão destes (e demais) países, temos a Argentina, que aprovou, em 2012, 

através do senado e em decisão unânime, a Lei de Identidade de Gênero, tida atualmente como 

a lei mais progressista e completa no que diz respeito à identificação legal das pessoas 

transexuais. De acordo com a lei argentina, qualquer pessoa com mais de 18 anos pode ter 

acesso à readequação do nome civil em seus documentos, sem a necessidade de um laudo 

psiquiátrico ou médico. O procedimento é meramente administrativo e livre, também, de 

autorizações judiciais. A lei também garante a realização da cirurgia de transgenitalização em 

âmbito público de saúde e também no privado. 

Seguindo o exemplo da Argentina, dois anos depois o parlamento dinamarquês passou 

a permitir o reconhecimento da identidade de gênero para pessoas trans menores de 18 anos, 

amparando-se, exclusivamente, no princípio da autodeterminação dos corpos. Na Dinamarca, 

também não há exigência de intervenções médicas, consagrando-se assim, de acordo com a 

organização Transgender Europe18, como o primeiro país europeu a não exigir do candidato a 

cirurgia de transgenitalização, como também nenhum tipo de laudo ou certificado por parte de 

profissionais da saúde, tratando assim, a transexualidade fora do estigma histórico de 

patologia/doença mental. 

Em 2015 o governo de Malta adotou o “Gender Identity, Gender Expression, and Sex 

Characteristics Act”, legislação esta, sancionada com o objetivo de fornecer um procedimento 

simples e que respeite a privacidade da pessoa trans que busca a retificação do nome e gênero 

nos documentos civis. A lei também afirma que: “identidade de gênero é um aspecto importante 

de cada pessoa, que pode demandar ou não cirurgia ou tratamento hormonal e terapêutico” e 

“as características sexuais de uma pessoa variam de acordo com a natureza e todas as pessoas 

devem se sentir livres e empoderadas para tomar decisões relacionadas à integridade de seus 

corpos”19 (tradução nossa). 

Especialistas e ativistas em direitos humanos20, afirmam que a lei de identidade de 

                                                      
17 Ver “Rights in Transition: Making Legal Recognition for Transgender People a Global Priority”. Disponível 

em: <https://www.hrw.org/world-report/2016/rights-in-transition> Acesso em: junho 2017. 
18 Ver “Denmark will become first country to no longer define being transgender as a mental illness”, disponível 

em: <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/denmark-will-be-the-first-country-to- no-longer-define-

being-transgender-as-a-mental-illness-a7029151.html> Acesso em: junho 2017. 

 
19 Para acessar a legislação na íntegra, ver: <http://tgeu.org/wp-

content/uploads/2015/04/Malta_GIGESC_trans_law_2015.pdf> Acesso em: junho 2017. 

 
20 Ver “Malta Adopts Ground-breaking Trans and Intersex Law”, em: <http://tgeu.org/malta-adopts- ground-

breaking-trans-intersex-law/> Acesso em: junho 2017. 

http://www.hrw.org/world-report/2016/rights-in-transition
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/denmark-will-be-the-first-country-to-
http://tgeu.org/malta-adopts-%20ground-breaking-trans-intersex-law
http://tgeu.org/malta-adopts-%20ground-breaking-trans-intersex-law
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gênero de Malta, se afasta de uma visão patologizante e “diagnóstica” da transexualidade. 

Ainda de acordo com o texto da lei, em seu artigo 3: 

 

(…) Não se deve exigir provas, da pessoa trans, que a mesma foi submetida a 

procedimentos cirúrgicos de transgenitalização, sejam eles totais ou parciais, 

assim como terapias hormonais ou qualquer outro tipo de tratamento 

psiquiátrico, psicológico ou médico. (tradução nossa) 

 

Em um contexto legislativo, onde, quase sempre, os direitos das pessoas transexuais 

ficam condicionados a sentenças judiciais e pareceres médicos e/ou psiquiátricos, tais 

legislações acima descritas são um triunfo para o debate em relação à identidade de gênero. É 

evidente que os legisladores dos países citados, priorizaram uma concepção de 

“reconhecimento” das identidades transexuais e de suas reivindicações, no lugar da concepção 

“autorizativa” que majoritariamente é a que vem guiando tribunais e leis ao redor do mundo. 

Sobre esta questão, Bento (2014), comenta: 

  

As leis dos diversos países que dispõem sobre direitos das pessoas trans mudam 

de acordo com a compreensão que o legislador tenha do que seja gênero. 

Quanto mais próximo de uma visão biologizante de gênero maiores serão as 

exigências para as cirurgias de transgenitalização e as mudanças nos 

documentos. Por essa visão, ou se nasce homem ou se nasce mulher, e nada 

poderá alterar a predestinação escrita nos hormônios. Nestes casos, as 

legislações têm um caráter autorizativo. As pessoas trans precisarão de algum 

especialista para atestar a validade de suas demandas. (p. 172) 

 

 

Compreende-se, então, que a busca por legislações de “reconhecimento”, devem se 

sobrepor a leis de caráter “autorizativo”. Condicionar direitos humanos básicos à cirurgias, 

procedimentos e laudos médicos é uma violação grave e direta, não só a autonomia da pessoa 

trans requerente, como também à sua dignidade. A seguir trataremos de tópicos que dizem 

respeito a violações de direitos humanos à população transexual, que aparecem como 

desdobramentos da carência de uma lei de identidade de gênero no país. 

 

 

2.1. CIDADANIA, TRANSEXUALIDADE E O DIREITO À CIDADE 

 

O conceito de Direito à Cidade, tal como conhecemos, encontra pressupostos nos 

estudos do filósofo marxista e sociólogo francês Henri Lefebvre, compilados, principalmente 

na obra intitulada “Le droit à la ville”. Para o filósofo e sociólogo, o direito à cidade se dá pela 
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efetivação de um espaço urbano democrático, defendendo assim, o acesso igualitário ao espaço 

urbano por parte de todos os cidadãos, através de uma lógica que privilegia o coletivo em 

detrimento do individual. 

O direito à cidade, assim, é manifestado através do controle direto das pessoas sobre a 

forma de habitar e usufruir da cidade, produzida como obra humana coletiva em que cada 

indivíduo e comunidade tem espaço para manifestar suas diferenças21. 

Lefebvre e Milton Santos (2014) compartilham da mesma visão com relação a temática 

do direito à cidade, para ambos os estudiosos, trata-se, de fato, do inalienável direito a uma vida 

decente para todos, não importa o lugar em que se encontre, seja na cidade ou no campo. 

Ermínia Maricato, professora nas Faculdades de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (USP) e da Unicamp, declara que o direito à cidade “depende de 

uma política urbana de estruturação, que democratize, principalmente, o uso e a ocupação do 

solo”. Para a professora em questão, a ocupação do espaço urbano se dá através de uma eterna 

luta de classes dentro das cidades. Historicamente, ela explica, as populações menos 

favorecidas ocupam as periferias das cidades, onde o direito à cidade é mais negligenciado, pois 

falta, na maior parte das vezes, infraestrutura e urbanização22. 

Santos (2014) ainda destaca: 

 
Mais do que um direito à cidade, o que está em jogo é o direito a obter da 

sociedade aqueles bens e serviços mínimos, sem os quais a existência não é 

digna. Esses bens e serviços constituem um encargo da sociedade, por meio das 

instâncias do governo e são devidos a todos. Sem isso, não se dirá que existe o 

cidadão. (2014, p. 157) 

 

Trazendo os conceitos de direito à cidade e o que foi analisado por Milton Santos (dentro 

dessa perspectiva de território aliada à cidadania) para um enfoque de gênero, podemos 

perceber que a situação das pessoas transexuais dentro do espaço urbano é caracterizada por 

marginalização. Se o território, como já dito antes por Milton Santos, é imprescindível para a 

efetivação da cidadania, concluímos que este grupo está longe de alcançá-la, sendo o espaço 

urbano e público acessível, no contexto atual, apenas à uma fatia social que está enquadrada em 

padrões hegemônicos e tidos como “normais” de expressões de gênero e sexualidade. 

                                                      
21Fonte:<https://brasiledesenvolvimento.wordpress.com/2011/07/16/o-direito-a-cidade-a-apropriacao- 

democratica-do-espaco-social-pela-cidadania/#_ftn1 > Acesso em: outubro 2016. 

 
22 Ver “O direito à cidade depende de reforma urbana que democratize o uso e a ocupação do solo”: 

<http://www.mobilizadores.org.br/entrevistas/o-direito-a-cidade-depende-de-reforma-urbana-que- democratize-

o-uso-e-a-ocupacao-do-solo/> Acesso em: outubro 2016. 

https://brasiledesenvolvimento.wordpress.com/2011/07/16/o-direito-a-cidade-a-apropriacao-%20democratica-do-espaco-social-pela-cidadania/#_ftn1
https://brasiledesenvolvimento.wordpress.com/2011/07/16/o-direito-a-cidade-a-apropriacao-%20democratica-do-espaco-social-pela-cidadania/#_ftn1
http://www.mobilizadores.org.br/entrevistas/o-direito-a-cidade-depende-de-reforma-urbana-que-
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A transfobia é o termo usado para definir uma23 série de atitudes ou sentimentos 

negativos em relação às pessoas travestis, transexuais e transgêneros. Seja intencional ou não, 

a transfobia pode causar severas consequências para quem por ela é assim discriminado. É certo 

dizer que a transfobia é estrutural e excessivamente naturalizada na nossa sociedade. É um 

preconceito que se materializa em todos os âmbitos da vida social: na família, na vida escolar, 

no trabalho, dentre outros. A transfobia opera de forma institucional e está tão enraizada em 

nossa sociedade que passa despercebida, mal notamos quando agimos com uma conduta 

transfóbica. Assim, o espaço urbano, ao se configurar como palco de diversas relações de poder 

(econômica, de classe, raça, religião, etnia e também de gênero e sexualidade, como já dito 

anteriormente) também reproduz muito dessa opressão. Quantas pessoas transgêneras vemos 

no nosso dia a dia? Quantas transitam livremente pelas ruas durante o dia? É comum 

encontrarmos uma mulher travesti na fila da padaria? No shopping center? Na banca de jornal? 

Na praça que frequentamos? A resposta para a maioria dessas perguntas, infelizmente, é “não”. 

E as razões para que isso aconteça estão intimamente ligadas ao preconceito de origem 

transfóbica. 

As mulheres transexuais e travestis, neste contexto urbano, acabam se tornando 

“criaturas da noite”, se vendo praticamente impossibilitadas de “existirem” durante o dia. Elas 

não desfrutam do mesmo espaço urbano que mulheres cisgêneras desfrutam. Elas não transitam 

livremente pelas ruas da cidade como uma mulher cisgênera. Elas não tem acesso aos bens e 

serviços que qualquer mulher cisgênera teria. São perfeitos exemplos de “cidadãs mutiladas”, 

como já diria Milton Santos. 

Se o espaço urbano reproduz segregação de classe e de raça, ele também marginaliza 

aquelas pessoas que simplesmente não se encaixam no modelo hegemônico heteronormativo e 

binário de gênero. A não efetivação do direito à cidade por parte da população trans também 

anda lado ao lado com a negação do direito de ir e vir, este consagrado na Constituição Federal 

de 1988, art. 5º, inciso XV: 

 

É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer 

pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Todo 

cidadão tem direito de se locomover livremente nas ruas, nas praças, nos 

lugares públicos, sem temor de serem privados de locomoção. 

 

Sabemos que na realidade atual brasileira este direito dificilmente é posto em prática, 

                                                      
23 Sobre o conceito de “transfobia”, ver Abílio (2016), disponível em: 

<http://unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/hispecielemaonline/sumario/45/25012017122055.pdf > Acesso 

em: julho 2017. 

http://unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/hispecielemaonline/sumario/45/25012017122055.pdf
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principalmente no que tange à população LGBT e ainda mais grave quando falamos do grupo 

transgênero. À estas pessoas não se é permitido nem o direito de acesso ao banheiro público 

conforme sua identidade de gênero. Sendo muitas vezes vítimas de constrangimentos públicos 

e até violência. Felizmente algumas decisões nos tribunais superiores já têm sido favoráveis à 

população trans neste quesito. Os avanços, todavia, são lentos24. 

Com relação ao lazer, é possível observar nos grandes centros urbanos, ao longo das 

últimas décadas, o processo de formação de “guetos” lgbts. O significado de “gueto”, neste 

contexto específico, remete à formação de locais para lazer e entretenimento como: bares, casas 

de festas, cafés, restaurantes, praças, etc, que se tornam palco de uma sociabilidade LGBT cujas 

raízes se encontram na formação da identidade “gay” e/ou “travesti/transexual”. 

Os guetos, neste sentido, oferecem segurança. Neles, as travestis, transexuais, gays, 

lésbicas e bissexuais são livres para performarem suas identidades de gênero e orientações 

sexuais. É um sentimento de pertencimento e de segurança que dificilmente este segmento 

social encontra em outras frações urbanas. 

Costa (2006) em seu artigo intitulado “Reflexões sobre Geografia e Homoerotismo”, 

faz uma excelente análise sobre o processo de “guetificação”: 

 

A subculturalização remete ao processo de 'guetificação', que possibilita o 

encontro com iguais e o exercício livre de práticas relacionais desviantes. Por 

outro lado, o gueto também representa o controle dessas práticas, restringindo 

sua área de exercício, privatizando-a e excluindo- a do domínio público. Neste 

sentido, o gueto é um paradoxo entre liberalização e restrição de sentimentos, 

que, no espaço público tornam- se repudiados. (p. 376) 

 

Podemos entender, destarte, que apesar dos guetos se apresentarem como uma livre zona 

de sociabilidade e livre expressão de identidades marginalizadas, é necessário ainda, por parte 

do poder público, uma série de ações governamentais, políticas públicas e legislações que visem 

a democratização do espaço urbano. Afinal de contas, a cidade e o seu uso, devem ser 

desfrutadas por todos e todas, independente de raça, classe, orientação sexual ou identidade de 

gênero. 

  

 

 

 

 

                                                      
24 Ver: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/relator-no-stf-vota-favor-do-uso-de-banheiro- feminino-

por-transexual.html> Acesso em: junho 2017. 

 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/relator-no-stf-vota-favor-do-uso-de-banheiro-
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2.2. TRANSEXUALIDADE, DESEMPREGO E PROSTITUIÇÃO 
 

Santos (2014) através da sua conhecida crítica ao modelo neoliberal de Estado 

atualmente em voga no Brasil, enumera as várias formas de violações a cidadania, legitimadas 

por esse modelo econômico. Uma delas é a questão do desemprego: 

 

Aos desempregados somente agora são reconhecidos direitos, e assim mesmo 

tão precários que ainda estão muito longe do que é praticado em tantos outros 

países capitalistas. Tudo isso sem falar nos desiguais sem remédio, os 

desiguais institucionais, o negro, o nordestino, as mulheres, cujo discurso 

tolerado não tem, entretanto, merecido a resposta adequada (p. 32). 

 

 

Além dos negros, nordestinos e mulheres, aqui cabe fazermos um recorte sobre a 

questão do desemprego levando-se em consideração também a sexualidade e a identidade de 

gênero: se o desemprego prejudica homens e mulheres nordestinos e negros, imaginemos que 

a gravidade da situação só piora quando essas pessoas são homossexuais e/ou transexuais. 

No caso das mulheres transexuais, os índices são alarmantes: quase 90% da população 

trans atualmente se encontra inserida na prostituição25. Essa taxa nos leva a crer que cada vez 

mais tem sido difícil para essa parcela da população se inserir no mercado de trabalho formal, 

sendo levadas, compulsoriamente a indústria do sexo. E as razões, são um tanto óbvias: 

preconceito e discriminação. 

São inúmeros os relatos de mulheres trans que, ao participarem de entrevistas de 

trabalho, mesmo tendo um bom currículo e capacidade para exercerem a função pretendida, são 

descartadas pelo simples fato de serem transexuais. 

Além disso, as pessoas transexuais dificilmente conseguem terminar o ensino médio, 

que dirá entrar no ensino superior. A hostilização constante, as piadas, o bullying e os vários 

tipos de violência por elas sofridas (tanto pelo alunado como pelo corpo docente) acabam 

contribuindo para o abandono dos estudos. Muitas acabam tendo que desistir dos seus sonhos 

e objetivos profissionais por conta de uma violência transfóbica que, como já foi dito 

anteriormente, atravessa todos os âmbitos de suas vidas. 

No que diz respeito ao aspecto geográfico-territorial da prostituição, podemos analisar 

que as áreas urbanas de prostituição desempenham uma função não só voltada para o mercado 

do sexo e o exercício da profissão, mas também como um espaço de sociabilidade, onde as 

                                                      
25 Fonte: http://www.cartacapital.com.br/blogs/feminismo-pra-que/o-preconceito-contra-

transexuais-no- mercado-de-trabalho-2970.html Acesso em: outubro 2016. 

 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/feminismo-pra-que/o-preconceito-contra-transexuais-no-
http://www.cartacapital.com.br/blogs/feminismo-pra-que/o-preconceito-contra-transexuais-no-
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mulheres trans e travestis, juntas, se sentem livres para exercerem suas identidades de gênero, 

assim como dialogarem sobre suas vivências. 

É de grande relevância, também, trazermos para a discussão o conceito de 

“multiterritorialidade”, que de acordo com o geógrafo Rogério Haesbaert (2004): 

 

Multiterritorialidade (ou multiterritorialização se, de forma mais coerente, 

quisermos enfatizá-la enquanto ação ou processo) implica assim a 

possibilidade de acessar ou conectar, num mesmo local e ao mesmo tempo, 

diversos territórios, o que pode se dar tanto através de uma ‘mobilidade 

concreta’, no sentido de um deslocamento físico, quanto ‘virtual’, no sentido 

de acionar diferentes territorialidades mesmo sem deslocamento físico, como 

nas novas experiências espaço- temporais proporcionadas através do 

ciberespaço (HAESBAERT, 2004, p. 343-44). 

 

No bairro Manaíra (localizado na cidade de João Pessoa), há anos se é observada uma 

situação que exemplifica bem o exposto26. A Avenida Edson Ramalho, é uma grande área 

comercial do bairro, composta por lojas (principalmente de roupas e calçados) de alto padrão e 

majoritariamente frequentada por pessoas da classe média alta durante o dia. À noite, podemos 

observar a transformação deste espaço geográfico, se tornando assim, uma das principais zonas 

de prostituição trans e travesti da cidade de João Pessoa.   É interessante nos depararmos com 

essa “metamorfose diária” sofrida por determinadas regiões do espaço urbano. Uma avenida, 

que, durante o dia abriga uma rede comercial voltada para a classe média, frequentada por 

“madames” e “figurões”, repleta de lojas cujos donos são pessoas de grande poder aquisitivo. 

Durante a noite, temos a mesma avenida, escura, com suas lojas fechadas, esquinas apenas 

ocupadas pelas mulheres trans e travestis que sobrevivem noite após noite atrás do seu “ganha 

pão”. 

Ali, naquela avenida, o capital opera através de duas facetas, uma diurna, outra noturna. 

São dois grupos sociais distintos, fazendo uso do mesmo espaço urbano, sob a égide do mesmo 

modelo econômico excludente e segregador, e, como não poderia ser diferente, apenas um 

desses dois grupos detém privilégios. 

Por fim, outro aspecto importante no que diz respeito ao debate sobre a prostituição de 

mulheres trans e travestis no Brasil, é a falta de segurança em que muitas estão sujeitas, quando 

se encontram no exercício de sua profissão. Se ser mulher transexual e travesti no Brasil, 

diariamente, e em qualquer espaço ou âmbito, já configura uma posição de vulnerabilidade, 

ficando essas pessoas sempre propícias às mais variadas formas de violência, imaginemos então 

                                                      
26 O bairro Manaíra é onde a autora reside, há anos, tendo feito esta observação cotidianamente. 
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que as trans e travestis que se encontram na prostituição (o que são maioria, como já dito 

anteriormente) estão ainda mais sujeitas a violência física, agressões e até mesmo risco de 

morte. 

Sobre este cenário lamentável, Cristiane Stefanny, coordenadora da ATMS (Associação 

das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul) e da ANTRA - Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais, declara27: 

 

Infelizmente a violência contra travestis e transexuais é mais corriqueira do 

que se possa imaginar e ocorre em toda as regiões e cidades brasileiras e 

quando se trata de profissionais do sexo ai é que se agrava os fatos, 

culminando em vários assassinatos Brasil a dentro. Isso se deve a uma cultura 

de impunidade e Transfobia e em alguns casos para esconder uma atração 

reprimida. Dados da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da 

República do ano de 2012, mostram que 52 % do total de mortes praticadas 

contra LGBTs no Brasil, são justamente contra travestis e transexuais, na sua 

maioria profissionais do sexo, pobres e negras ou pardas (2015, n/p). 

 

Ainda sobre os índices alarmantes de violência contra pessoas travestis e transexuais, a 

organização Transgender Europe documentou 2.264 homicídios de pessoas trans e não-

binárias28 ao redor do mundo, entre 1 de Janeiro de 2008 a 30 de setembro de 2016. Os países 

com os maiores índices de mortes motivadas por transfobia, neste período, foram o Brasil, com 

900 mortes registradas, México com 271 e Estados Unidos com 154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27 Disponível em: <http://www.douradosnews.com.br/dourados/associacao-cobra-seguranca-para- profissionais-

do-sexo-que-atuam-nas-ruas-em-dourados> Acesso em: outubro 2016. 
28 A organização Transgender Europe usa as expressões “trans people and gender-diverse” para designar todo 

um grupo de pessoas cujas expressões de gênero dissidem do padrão cisnormativo hegemônico. Ver: 

<http://tgeu.org/tdor-2016-press-release/> Acesso em: junho 2017. 

 

http://www.douradosnews.com.br/dourados/associacao-cobra-seguranca-para-%20profissionais-do-sexo-que-atuam-nas-ruas-em-dourados
http://www.douradosnews.com.br/dourados/associacao-cobra-seguranca-para-%20profissionais-do-sexo-que-atuam-nas-ruas-em-dourados
http://tgeu.org/tdor-2016-press-release/
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        30 de setembro de 2016. Fonte: Transgender Europe 

 
 

 

De acordo com o TDoR 2016 Press Release, relatório da mesma organização, no ano de 

2016, só no Brasil, foram reportadas 123 mortes de pessoas trans, fazendo com que o Brasil 

continue sendo o líder do ranking de países com os maiores números de violência transfóbica 

do mundo. A Transgender Europe, em seu relatório, ainda atenta para o fato de que esses 

números apresentados são apenas os de casos encontrados em pesquisas virtuais e em 

cooperação com organizações e movimentos sociais LGBT locais, que são responsáveis por 

uma espécie de monitoramento e coleta de dados. Na grande maioria dos países, os governos 

sequer dispõem de monitoramento profissional e sistemático sobre o número de mortes de 

pessoas transgêneras, ficando impossível de se estimar a quantidade de casos não reportados. 
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CAPÍTULO III - PROJETO DE LEI JOÃO W. NERY (LEI DE IDENTIDADE DE 

GÊNERO) 

 

“Eu não conhecia ninguém igual a mim. Não era hétero, não era homo, 

era trans. Mas o que é ser trans? Eu não sabia. Eu só era diferente. 

Precisava me reinventar.” (João W. Nery, “Viagem solitária – memórias 

de um transexual trinta anos depois) 

 

 

A busca pela felicidade de todos os cidadãos deve ser uma das principais metas em um 

Estado Democrático de Direito. Quando falamos das pessoas transexuais, temos que ter em 

mente que essa dita felicidade só será alcançada com a inclusão social desse segmento tão 

marginalizado. Essa inclusão se efetiva por meio do reconhecimento por parte do Estado (e da 

sociedade) do direito à identidade de gênero e também (em alguns casos, dependendo do desejo 

da pessoa transexual em questão), através da cirurgia de redesignação sexual. 

A Jurisprudência (principalmente a do Superior Tribunal de Justiça), já é bastante rica 

em matéria de reconhecimento do direito do(a) transexual à mudança do prenome e do gênero 

no registro civil. Inúmeros são os julgados a favor da população trans, baseados na defesa dos 

princípios constitucionais do direito à saúde, personalidade e autodeterminação. 

Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro carece de uma legislação federal específica 

que proteja os direitos da população transexual. São vários os decretos e decisões 

administrativas de ministérios, portarias, leis estaduais e municipais (assim como órgãos e 

instituições) que dispõem sobre a utilização e o direito ao nome social, mas infelizmente há um 

grande abismo na nossa jurisdição quando se trata da regulamentação da mudança do prenome 

e gênero no registro civil e os processos transgenitalizadores. 

Como já foi dito anteriormente, pessoas transexuais são aquelas que, diferentemente das 

cissexuais (ou cisgêneras), não se identificam com o gênero que lhe fora atribuído ao nascer. 

Desta forma, o constrangimento e o sofrimento vivenciado por estas pessoas, diariamente, por 

portarem uma aparência de gênero em discordância com o gênero presente em seus documentos 

de identificação é uma violação aos seus direitos humanos mais básicos. Neste cenário, o Poder 

Legislativo, acaba por assumir um papel de omissão que só legitima, diariamente,   a   exclusão 

deste   segmento   social.  

Foi pensando nesta lacuna legislativa e na invisibilização diária sofrida pela população 

transexual, que em 2013, os deputados federais Jean Wyllys (PSOL - RJ) e Érika Kokay (PT - 

DF), resolveram propor o Projeto de Lei João W. Nery (PL 5002/2013). 
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Foi pensando nesta lacuna legislativa e na invisibilização diária sofrida pela população 

transexual, que em 2013, os deputados federais Jean Wyllys (PSOL - RJ) e Érika Kokay (PT - 

DF), resolveram propor o Projeto de Lei João W. Nery (PL 5002/2013). 

Depois de consultas a diversas organizações, profissionais e militantes, e seguindo 

principalmente as recomendações da Associação Brasileira de Homens Trans, os deputados 

decidiram protocolar o Projeto de Lei em questão, que, de acordo com Wyllys (2013), se 

apresenta como “um projeto mais completo e que contempla todas as demandas necessárias à 

plena dignidade humana do segmento”. 

A elaboração do Projeto de Lei João W. Nery foi baseada na conhecida Lei de Identidade 

de Gênero da Argentina, atualmente apontada como a legislação mais avançada do mundo no 

que diz respeito aos direitos da população transexual. Os deputados Érika Kokay (PT – DF) e 

Jean Wyllys (PSOL- RJ) também firmaram parceria e contaram com a ajuda de deputadas 

argentinas que impulsionaram e que lutaram pela aprovação da lei no país. Ainda nas palavras 

do deputado federal: 

 

A palavra 'visibilidade' tem, para nós, LGBT, uma conotação particular, mas, 

para transexuais e travestis, é bem diferente. Eles e elas não têm como ficar 

no armário depois de certa idade, por isso, em muitos casos, são expulsos e 

expulsas de casa, da escola, da família, do bairro, até da cidade. A visibilidade, 

para aquele cuja identidade sexual está escrita no corpo, é obrigatória e o 

preconceito e a violência que sofrem é muito maior. Precisamos resgatar a 

dignidade desse segmento. (WYLLYS, 2013, n/p) 

 

O PL 5002/201329 atualmente se encontra sujeito à apreciação por parte do plenário, em 

regime ordinário de tramitação, tendo sido aprovado recentemente pela Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias (CDHM), com Parecer do Relator, Dep. Luiz Couto (PT-PB), pela 

aprovação, com emenda (que será melhor discutida adiante). Na justificativa do referido 

projeto, os autores defendem que homens e mulheres transexuais são: 

 

(…) pessoas que se sentem, vivem, se comportam e são percebidas pelos 

outros como homens ou como mulheres, mas cuja identidade de gênero é 

negada pelo Estado, que reserva para si a exclusiva autoridade de determinar 

os limites exatos entre a masculinidade e a feminidade e os critérios para 

decidir quem fica de um lado e quem fica do outro, como se isso fosse 

possível. Travestis, transexuais e transgêneros sofrem cada dia o absurdo da 

lei que lhes nega o direito a ser quem são. 

 

                                                      
29 Para acompanhar o trâmite do PL 5002/2013 na íntegra, ver: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565315> Acesso em: junho 2017. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565315
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O debate ao redor de uma “lei de identidade de gênero” diz respeito à possibilidade das 

pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneros e demais identidades de gênero não- binárias) 

terem pleno direito às suas identidades, tanto no campo social, como no jurídico. Tal direito 

objetiva contemplar a retificação do nome e do gênero no registro civil e o acesso aos 

procedimentos transexualizadores, através de uma perspectiva diretamente ligada aos direitos 

humanos, de se enxergar a transexualidade enquanto uma expressão de gênero e não como uma 

“enfermidade”. Por isso, laudos psiquiátricos, médicos e pareceres jurídicos são abolidos, 

devendo assim, ser respeitada a identidade autodeclarada da pessoa transexual. Seguindo esta 

lógica de legitimação das expressões de gênero, fora dos marcos patologizantes, o PL 

5002/2013 dispõe no inciso III do parágrafo 1º, que: 

 

Toda pessoa tem direito a ser tratada de acordo com sua identidade de gênero 

e, em particular, a ser identificada dessa maneira nos instrumentos que 

acreditem sua identidade pessoal a respeito do/s prenome/s, da imagem e do 

sexo com que é registrada neles. 

 

 

O Projeto de Lei também assume um marco importantíssimo na luta global pela 

despatologização das identidades trans, ao dispor que a pessoa transexual estará livre para fazer 

a cirurgia sem a necessidade de um laudo psiquiátrico, já que a transexualidade se trata de uma 

questão relacionada ao gênero (enquanto construção social), não sendo uma patologia ou um 

transtorno, como o discurso hegemônico e conservador prega. 

No que diz respeito à recepção do PL por parte da sociedade brasileira, em uma breve 

consulta à plataforma virtual “Vote na Web”30, constatamos que 54% dos usuários votantes do 

site são favoráveis à aprovação do projeto. Sendo que 44% acreditam que o tema é de grande 

urgência e 22% votaram como sendo uma medida “sem noção” (termo utilizado na enquete). 

Em uma lida rápida nos comentários deixados por usuários da plataforma, vemos em sua grande 

maioria, comentários depreciativos, geralmente embasados em argumentos de cunho 

conservador, moralista ou religioso. Tais comentários, lamentavelmente, são o retrato fiel do 

que a maioria  esmagadora  da população brasileira pensa sobre questões relacionadas a gênero 

e sexualidade: amparada, sobretudo, em um discurso essencialista e biomédico que prega que 

“ou se nasce homem, ou se nasce mulher”. Seguindo este raciocínio, as pessoas transexuais e 

                                                      
30 Site criado com o intuito de publicizar os projetos de lei do Congresso Nacional. Disponível em: 

http://www.votenaweb.com.br/projetos/plc-5002-2013 Acesso em: janeiro. 2017. 

 

http://www.votenaweb.com.br/projetos/plc-5002-2013
http://www.votenaweb.com.br/projetos/plc-5002-2013
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travestis são comumente apontadas como “doentes”. Sobre esta questão: 

 

Tal argumento circula amplamente em todas as esferas e relações sociais. 

Contudo, não se pode identificá-lo como pertencente exclusivamente ao 

chamado senso comum. Aqui, senso comum e pensamento científico 

hegemônico se retroalimentam, tornando difícil identificar onde começa um e 

termina outro. No presente, o senso comum, que também muda seus preceitos 

uma vez que é historicamente informado, afirma o dimorfismo entre homens e 

mulheres baseando essa argumentação na observação e referendando-a nas 

ciências biológicas, como aquelas que já ofereceram provas indiscutíveis da 

radical diferença sexual que separa os corpos sexuados. O pensamento 

científico hegemônico se apropria das recorrências observáveis nas relações 

entre os gêneros para conferir cientificidade aos seus achados, reforçando 

circularmente a diferença sexual natural, subsumindo nessas “verdades” os 

aspectos culturais e simbólicos que constituem nossas percepções sobre 

corpos, gêneros, órgãos e fluidos (BENTO & PELÚCIO, 2012, p. 575). 

 

 

O nome dado ao Projeto de Lei 5002/2013 é uma homenagem ao primeiro homem trans 

cirurgiado no Brasil. O carioca João Walter Nery nasceu Joana, cursou Psicologia no Instituto 

de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), possui especialização em 

Sexologia pelo Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE) e atualmente é escritor, 

professor universitário, palestrante e ativista em prol dos direitos humanos com destaque na 

causa LGBT. João se submeteu ao processo transexualizador aos 27 anos de idade, época em 

que o Brasil vivenciava uma ditadura militar. Se nos dias atuais, o ordenamento jurídico 

brasileiro é marcado por uma grande carência de legislações que contemplem os interesses e 

demandas de homens e mulheres transexuais, na época que João decidiu fazer a sua transição, 

o processo foi ainda mais difícil e doloroso, tendo ele que procurar canais clandestinos, como 

uma certidão de nascimento falsa para portar documentos que espelhassem sua identidade de 

gênero real. 

Em seu segundo livro publicado, a autobiografia “Viagem Solitária: memórias de um 

transexual trinta anos depois” (2011), João W. Nery narra como foi se descobrir uma criança 

trans em meio a um ambiente escolar e familiar hostil, passando pela fase da puberdade, de 

revolta com a chamada “monstruação” e com um corpo que cada vez mais ganhava “contornos” 

e “formas” que aprisionavam João a uma identidade feminina que ele recusara desde cedo. Nery 

também narra a fase adulta, enquanto uma professora universitária andrógina, de 20 e poucos 

anos, que, por se apresentar com roupas, corte de cabelo e trejeitos masculinos, causava 

“confusão” a todos, por fisicamente performar o “masculino”, mas legalmente, nos 

documentos, ainda ser registrada como uma mulher. 
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Em 1977, após ter viajado pela Europa e ter tido contato com textos de estudiosos de 

gênero e sexualidade que tratavam especificamente sobre a experiência trans, voltou para o 

Brasil com o desejo de iniciar o processo transexualizador: toda a sua angústia teria um fim, 

existia uma “solução” para os seus conflitos. Ao se apresentar pela primeira vez à equipe médica 

que iria lhe acompanhar, todos ficaram perplexos, pois àquela época, nunca haviam atendido 

um homem trans, apenas mulheres trans. A partir daí, João passa a ser acompanhado por 

psicólogos, assistentes sociais, endocrinologistas e psiquiatras, com o objetivo de obter o laudo 

médico para que pudesse se submeter a tão sonhada cirurgia de redesignação sexual. 

Em uma longa via crucis repleta de entraves burocráticos e conflitos teóricos/éticos com 

psicólogos e médicos, João finalmente foi operado, porém mesmo depois de estar sob 

tratamento hormonal, cirurgiado e ostentando um físico indubitavelmente “masculino”, ainda 

portava documentos legais com nome e gênero femininos. Na falta de legislações e de 

precedentes jurídicos que tratassem da questão, João tinha certeza que, se levado aos tribunais, 

o seu pedido de alteração de nome jamais seria atendido por magistrado algum. 

A única possibilidade, encontrada por João, foi a de tirar uma nova certidão de 

nascimento, como homem. O preço foi alto: perdeu todo o seu currículo profissional e 

acadêmico, todos os seus títulos que haviam sido conquistados sob o antigo nome. 

Desempregado e “analfabeto” no registro, João não pôde mais lecionar nem exercer a sua 

profissão de psicólogo: foi pedreiro, pintor, cortador de confecção de roupas, taxista, 

massagista. Viveu no anonimato por 34 anos e só recentemente, depois que o seu crime de 

“dupla identidade” prescreveu, finalmente “saiu do armário” e se sentiu livre para divulgar a 

recém-lançada biografia e participar de eventos científicos, palestras e atos relacionados à causa 

LGBT. 

Atualmente, João W. Nery tem 67 anos de idade, e recentemente apareceu em inúmeros 

programas de televisão, matérias de revistas e jornais. A atenção que vem ganhando por parte 

da mídia foi crucial para que João se consolidasse como uma das figuras mais influentes e 

importantes da causa transexual brasileira. Através do seu perfil no facebook e endereço 

eletrônico, João passou a atender milhares de jovens e adolescentes trans, se tornando uma 

espécie de “psicólogo virtual”, destacando também que a internet, atualmente, tem gerado 

espaços acolhedores de debate e socialização entre pessoas trans. Nery também presta 

consultoria a profissionais, pesquisadores e militantes da causa LGBT: 

 

A procura por ajuda em todos os níveis foi tão grande que João se viu obrigado 

a se familiarizar com as redes sociais para atender aos diversos pedidos: 
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provenientes de pais de pessoas trans, que lhe pediam orientação; de filhos 

que não sabiam como se assumir perante a sociedade ou para os parentes; de 

trans homens que até então se autodeclaravam lésbicas masculinas, por 

desconhecerem outras categorias, e que já tinham tentado suicídio e viviam à 

base de antidepressivos; de indicação de profissionais especializados; de 

travestis e trans mulheres que, surpresas, perguntavam-lhe se os trans homens 

tinham pênis ou não. (NERY; COELHO; SAMPAIO, 2015, p. 172) 

 

 

A produção bibliográfica de João W. Nery inclui três livros autobiográficos. O primeiro 

sendo “Erro de Pessoa – Joana ou João?”, publicado na década de 1980; o já comentado 

“Viagem Solitária: memórias de um transexual trinta anos depois” e o mais recente “Vidas 

Trans – A coragem de existir”, onde João continua o seu relato anterior em parceria com outros 

autores transexuais como Amara Moira, Márcia Rocha e T. Brant. Além dos livros citados, João 

possui uma extensa lista de artigos publicados em periódicos científicos juntamente com outros 

pesquisadores e ativistas. 

Em sua jornada como ativista, foi membro fundador, em 2012, da primeira Associação 

Brasileira de Homens Trans – ABHT e atualmente é membro conselheiro do IBRAT - Instituto 

Brasileiro de Transmasculinidade, desde 2013. João W. Nery, ao se declarar “trans homem”, 

enfatiza o aspecto trans como motivo de orgulho, “ressaltando a importância de se transcender 

o gênero e afirmando não querer ser um homem, tal como definido por uma sociedade que 

considera controladora, machista e misógina” (NERY; COELHO; SAMPAIO, 2015, p. 172). 

Para o escritor e ativista, se posicionar, perante a sociedade, enquanto “trans homem”, também 

faz parte de uma ação estratégica para a conquista de direitos que são imprescindíveis população 

transexual (e alcançados sobretudo através de políticas públicas). 
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Figura 05 – João W. Nery, antes e depois da “trans-ição”. Fonte: Portal de notícias Uol 

 

 

 

3.1. CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO E DESPATOLOGIZAÇÃO DAS 

IDENTIDADES TRANS: TRANSEXUALIDADE E O DIREITO À SAÚDE 

 

As identidades trans, não só a transexualidade como a travestilidade (e demais 

expressões de gênero que não se encaixam exclusivamente no binário masculino/feminino), são 

tidas como patologias em dispositivos já citados, como o DSM- IV (Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais), antes com a nomenclatura de “Transtorno de Identidade 

de Gênero”, atualmente como “Disforia de Gênero”. Já no que diz respeito ao CID (Código de 

Doenças Internacionais) há uma expectativa por parte de profissionais e ativistas para que em 

dezembro de 2017 (quando será lançada a nova versão do catálogo) a transexualidade seja 

“desdiagnosticada”. Atualmente vem sendo tratada como “transexualismo”. O sufixo “ismo” 

denuncia a concepção errônea trazida pelo manual de que a transexualidade é uma doença, uma 

patologia. 

O Código Internacional de Doenças (CID) vem sendo revisto de tempos em tempos, 

estando, atualmente em sua décima edição publicada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS). O DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) é um manual criado 
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pela Associação Americana de Psiquiatria e vem sendo adotado não só por profissionais da área 

da saúde, mas também por pesquisadores, pela indústria farmacêutica, por companhias de 

seguro e até parlamentos políticos. Como há de se perceber, ambos os documentos são de 

origem estadunidense, tendo alcance global e influenciando inúmeros governos e estados no 

que diz respeito à implementação de legislações e políticas públicas de saúde. Assim, 

populações do mundo inteiro têm sido controladas e ficado reféns destes manuais 

colonizadores, que insistem em impor conceitos falsamente científicos sobre a categoria de 

gênero, ignorando assim, contextos locais e culturais, como também as subjetividades de cada 

indivíduo. 

Bento (2008) denuncia a inexistência de exame clínico específico que conduza ao 

diagnóstico do chamado “Transtorno de Identidade de Gênero” (TGI). Pessoas transexuais, 

sempre que submetidas a exames físicos, não apresentam nenhum tipo de alteração ou anomalia 

hormonal ou genética que “justifique” o comportamento transexual. O próprio texto do DSM, 

de acordo com Bento (2008, p. 110), admite que: “Não existe qualquer diagnóstico específico 

para o transtorno de identidade gênero. Na presença de um exame físico normal, geralmente 

não se indica o cariótipo de cromossomos sexuais e avaliações de hormônios sexuais”. 

Em importante trecho de “Viagem Solitária: memórias de um transexual trinta anos 

depois”, Nery (2011) conta que ao iniciar o processo transexualizador, ainda na década de 1970, 

é submetido a exames que não demonstram nenhum tipo de “anomalia” ou “desequilíbrio” 

genético: 

 
Até então, os resultados não apresentavam qualquer anomalia: o 

cromossomial deu XX e a cromatina foi positiva, portanto normais. Quanto à 

análise hormonal, ocorreu o já esperado pela equipe: uma taxa elevada de 

testosterona no sangue, pois meu psiquismo estava interferindo diretamente 

no sistema endócrino. No exame clínico, foi constatada uma genitália sem 

alteração, porém com certo hirsutismo e uma tonicidade masculina acentuada. 

(p. 113) 

 

O trecho em destaque, mesmo tendo acontecido em uma época e cenário diferentes, 

serve como forte evidência do que Bento (2008) propõe sobre a falácia científica que embasa 

diagnósticos de “TGI”. O discurso médico não está amparado em provas científicas de que a 

transexualidade é uma patologia, e sim, na concepção hegemônica e genitalizadora de gênero. 

Aqui, não existem evidências biológicas de que uma pessoa, ao não se identificar com o gênero 

imposto em seu nascimento é doente. O que se observa, é um “fazer médico”, que busca regular 

corpos e sexualidades a fim de se manter uma ordem hetenormativa de mundo, de sociedade. 

Neste cenário onde a transexualidade é tratada como uma “doença”, surge a necessidade 
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de diagnosticá-la. E sendo enxergada, aos olhos da psiquiatria, como um transtorno 

diagnosticável, passa a existir toda uma lista de “sintomas” trazidos pelas normativas do 

Conselho Federal de Medicina (CFM). Um dos sintomas, por exemplo, é de que a pessoa que 

sofre de “transexualismo” esteja há pelo menos dois anos odiando a(s) sua(s) genitália(s). Um 

dos grandes efeitos de se diagnosticar a transexualidade é justamente a falsa “universalização” 

da experiência trans. “As pessoas transexuais são construídas como portadoras de um conjunto 

de indicadores comuns que as posicionam como transtornadas, independentes das variáveis 

culturais, sociais e econômicas” (BENTO, 2008, p. 98). 

A legislação ignora que cada pessoa possui uma vivência singular, uma relação 

individual com o seu corpo. Algumas pessoas trans repudiam suas genitálias, outras não. 

Algumas veem na cirurgia de redesignação sexual um passaporte para a tão almejada felicidade 

e realização, reparando assim, algo que para elas não está em equilíbrio, o que seria a 

inadequação da sua identidade de gênero com o seu corpo. Existem ainda pessoas trans que não 

veem necessidade em fazer a cirurgia de redesignação e que vivem em completa harmonia com 

as suas genitálias. 

Nery (2011) em seu livro “Viagem Solitária: memórias de um transexual trinta anos 

depois” descreve, através da fala do médico responsável pelo seu acompanhamento, a forma 

como a transexualidade era conceituada e diagnotiscada à época em que iniciou o processo 

transexualizador, na década de 1970: 

 

Na transexualidade, o indivíduo apresenta uma total inversão psíquica em 

relação aos seus outros sexos, como o cromossomial e o fisiológico. A mente 

não corresponde ao corpo com que a pessoa nasceu. Nesses casos, foi 

comprovado que a psicoterapia é inoperante, e só a cirurgia poderia resolver 

o conflito. Já na homossexualidade, o sujeito, embora tenha relações com o 

mesmo sexo, não apresenta inversão psíquica. Não quer deixar de ter o corpo 

que tem, apesar de, muitas vezes, apresentar maneirismos do sexo oposto. 

Nessa última categoria, a cirurgia não é aconselhada, pois haveria o risco de 

arrependimento, o que poderia levar o paciente até o suicídio, o mesmo se 

dando com as psicopatias. Portanto, faz-se necessário que esse estudo 

preparatório seja minucioso, para não haver enganos. Se estiver mesmo 

interessado, podemos fazer uma ficha sua e dar início aos exames. (p. 107) 

 

Ainda sobre o protocolo transexualizador da época, João descreve o momento em que 

foi informado pelo médico como seria a etapa inicial do processo: “(...) aqui cuidamos somente 

da parte dos exames. Fazemos uma série deles, inclusive uma avaliação psiquiátrica, e só depois 

de nos certificarmos de que se trata de transexualidade, e não de homossexualidade ou alguma 

psicopatia, é que recomendamos a cirurgia”. (p. 106-107) 
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No trecho acima narrado fica evidente que pouco mudou no que diz respeito ao processo 

transexualizador da década de 1970 vivenciado por João W. Nery, para os dias atuais. 

Endocrinologistas, psiquiatras, psicólogos e profissionais da saúde no geral até hoje são os 

responsáveis pelo “veredito” final que irá decidir qual o destino das pessoas trans, o que é 

permitido ou não a elas, em relação aos seus corpos. São estes profissionais que ditam, de 

acordo com códigos biomédicos falsamente científicos, quem são os “transexuais verdadeiros” 

e assim, quem tem autorização ou não, para fazer a cirurgia de redesignação sexual e os demais 

procedimentos. 

A cirurgia de transgenitalização, assim, é caracterizada como sendo o procedimento 

cirúrgico pelo qual a aparência física de um indivíduo e a sua genitália são mudadas para 

aquelas do gênero oposto (o gênero pelo qual o indivíduo se identifica). Para algumas pessoas 

transexuais (seja uma mulher trans ou homem trans), como já dito anteriormente, este 

procedimento cirúrgico se faz de extrema importância para a readequação do seu corpo à sua 

identidade de gênero, sendo visto como um procedimento terapêutico, que ajuda as pessoas 

transexuais a buscarem sua felicidade, passando a viver em harmonia com o seu corpo. Outras, 

já ficam satisfeitas com a hormonização ou remoção dos seios (no caso dos homens trans), e 

não necessariamente desejam recorrer a cirurgia. 

No passado, a cirurgia de transgenitalização era vista como “mutiladora” e 

consequentemente era proibida no ordenamento jurídico brasileiro, pois o Estado defendia que 

o procedimento feria o direito à vida, ao corpo e à integridade. Nery (2011) narra o momento 

em que contou aos familiares sobre a decisão de iniciar o processo transexualizador: 

 
(…) o meu intuito estava longe da mutilação. Muito ao contrário, pretendia ter 

uma chance de renascer. Expliquei-lhes que não adiantava ter um corpo tão 

bem constituído, se não o sentia como meu. (p. 123) 

 

Após muitos anos de avanços nos campos das ciências médicas e jurídicas, passou a ser 

possível legalmente a alteração do aparelho sexual externo para adequação ao gênero desejado, 

atendendo assim, aos anseios de grande parte da população transexual. Nery (2011), comenta: 

 

Só 20 anos mais tarde, essas cirurgias chamadas de “redesignação sexual” 

seriam permitidas e gratuitas, feitas pelo Sistema Único de Saúde, embora as 

do meu caso continuem experimentais. Absurdamente, o Brasil e a maioria 

dos países da América do Sul e Central continuaram a negar a mudança 

automática de identidade após a mudança de sexo, ou mesmo sem ela, e nem 

reconhecem a própria necessidade da cirurgia. Outras técnicas mais modernas 

seriam criadas, como a da construção de um novo pênis a partir do próprio 

clitóris, a metaioidioplastia, sem deixar as enormes cicatrizes no abdômen ou 
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no antebraço. (p. 173-174) 

 

A presente classificação da transexualidade enquanto patologia, gerou duas grandes 

consequências no âmbito médico-jurídico: a cirurgia de transgenitalização passou a ser 

realizada por meio da Rede Pública de Saúde (SUS) e a possibilidade de alteração do gênero 

no registro civil somente através de autorização judicial. 

Assim, em 10 de setembro de 1997 foi publicada pelo Conselho Federal de Medicina 

(CFM) a resolução de número 1.482/97 que liberou os médicos brasileiros a realizarem o 

procedimento de transgenitalização sem entraves éticos. Em 2002, o mesmo Conselho revogou 

a resolução de número 1.482/97, criando a de número 1.652 que se encontra em vigor até os 

dias de hoje, permitindo a realização da cirurgia de transgenitalização. A referida resolução 

dispõe sobre os requisitos necessários para a realização da cirurgia: 

 

Art. 3º Que a definição de transexualismo obedecerá, no mínimo, aos 

critérios abaixo enumerados: 

1) Desconforto com o sexo anatômico natural; 

2)Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características 

primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto; 

3)Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por, 

no mínimo, dois anos; 

4) Ausência de outros transtornos mentais (onde se lê “Ausência de 

outros transtornos mentais”, leia-se “Ausência de transtornos mentais”) 

 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) dispõe ainda que o paciente deve apresentar 

um laudo médico alegando “disforia de gênero”, após passar por uma avaliação com equipe 

multidisciplinar (por dois anos) constituída por médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, 

psicólogo e assistente social. 

O primeiro homem trans brasileiro, Nery (2011), também relata em sua autobiografia as 

exigências que teve que cumprir para ter acesso a cirurgia transgenitalizadora e a 

hormonioterapia: 

 

Deveria ainda me submeter à avaliação de um psicólogo, à psicoterapia com 

um psiquiatra e posteriormente à conversa com uma assistente social. 

(…) 

O fato de já ter trabalhado e viver em grande parte com identidade social 

masculina atendia a uma importante exigência da equipe, que hoje se intitula 

“teste da vida real”, questionado por alguns teóricos, pois exige que o trans se 

defina como homem ou mulher e nunca possa ficar no meio, inventando outras 

categorias disponíveis. (p. 113) 

 

Constatamos, através da fala de Nery (2011), como o protocolo transexualizador é 
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orientado através de exigências que reforçam o binarismo de gênero: a pessoa trans em questão 

deve sempre se portar como “homem” ou “mulher”, descartando assim, a possibilidade de 

outras expressões de gênero transitórias ou que não são exclusivamente masculinas ou 

exclusivamente femininas. 

As travestis, por exemplo, representam uma maior transgressão às normas de gênero, 

pois muitas desejam manter certa ambiguidade, preservando características tidas como 

“biologicamente” masculinas e outras femininas. Por conta desta “ambiguidade anatômica”, 

enfrentam uma maior dificuldade na hora do acesso à procedimentos de saúde ofertados pela 

rede pública. Já as mulheres trans, por optarem pela cirurgia de redesignação sexual, acabam 

mostrando uma “subordinação” à norma biomédica (que impõe um alinhamento entre “sexo 

biológico” e identidade de gênero como forma de “cura”, de “correção”), ficando assim, reféns, 

do protocolo patologizador como forma de acesso à tais serviços. 

Em 2008, a cirurgia de transgenitalização passou a ser realizada pelo Sistema Único de 

Saúde, encontrando fundamento jurídico no princípio da dignidade da pessoa humana, 

consagrado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, inciso III. O direito à saúde, 

amparado no Art. 196 da Carta Magna, também fundamenta o acesso ao processo de 

transgenitalização pelo SUS, ao dispor que: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

 

Desta forma, qualquer pessoa que opte por fazer a cirurgia através do Sistema Único de 

Saúde precisa obedecer aos já citados requisitos do Conselho Federal de Medicina. Tal texto 

normativo aparece com uma linguagem antiquada e patologizadora que trata pessoas 

transexuais como “perturbadas” e “potenciais suicidas”. Além disso, desrespeita não só a 

dignidade dessas pessoas como o direito de disporem sobre o próprio corpo, de decidirem seus 

próprios destinos. Psiquiatras, psicólogos, endocrinologistas e psicanalistas, acabam usurpando 

as vozes dessas pessoas, baseados em um saber “científico” ultrapassado, que ignora estudos 

recentes de áreas como a antropologia e a sociologia, além da experiência dos próprios sujeitos. 

De acordo com Lionço (2009): 

 

A desessencialização das identidades das ditas minorias sexuais é fundamental 

para a afirmação da sexualidade como direito humano e para a desconstrução 

de processos normatizadores sobre as condutas sexuais. A recente norma 

sobre o Processo Transexualizador no SUS é um exemplo interessante de como 
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o avanço na consolidação dos direitos sexuais é marcado por ambivalências. 

Permite avaliar que os avanços nesse campo se operam processualmente, 

estabelecendo marcos normativos que se sustentam, por sua vez, nos 

referenciais normativos e discursos formais já disponíveis. (n/p) 

 

O Projeto de Lei João W. Nery se apresenta como um forte instrumento de luta pela 

despatologização da transexualidade e reivindica o acesso à saúde integral por parte da 

população trans. Em seu texto, o PL dispõe sobre os procedimentos cirúrgicos e os tratamentos 

hormonais, baseando-se no princípio da autodeterminação e de autonomia das pessoas sobre 

seus corpos. Os tratamentos assegurados no projeto de lei, que já são realizados através do 

Sistema Único de Saúde (SUS) passam a ser regulamentados, além de serem estabelecidos 

novos critérios para que sejam executados, quais sejam: 

 

Artigo 8º - Toda pessoa maior de dezoito (18) anos poderá realizar 

intervenções cirúrgicas totais ou parciais de transexualização, inclusive as de 

modificação genital, e/ou tratamentos hormonais integrais, a fim de adequar 

seu corpo à sua identidade de gênero auto-percebida. 

 

§1º Em todos os casos, será requerido apenas o consentimento informado da 

pessoa adulta e capaz. Não será necessário, em nenhum caso, qualquer tipo de 

diagnóstico ou tratamento psicológico ou psiquiátrico, ou autorização judicial 

ou administrativa. 

 

 

O Projeto de Lei também sugere que os interessados cuja idade seja menor que 18 

(dezoito) anos, deverão apresentar o consentimento dos seus representantes legais (e caso este 

consentimento seja negado ou impossibilitado, o interessado poderá recorrer à assistência da 

Defensoria Pública para autorização judicial). 

É importante ressaltar que ao abolir a necessidade de diagnósticos psiquiátricos, pode-

se perceber que a lei adotou uma perspectiva humanista, enxergando a transexualidade não 

como um transtorno e sim como uma experiência identitária do gênero. 

Entende-se, na literatura biomédica atual, que a transexualidade é uma patologia e, 

consequentemente, a legislação cobra um laudo psiquiátrico antes da realização da cirurgia de 

transgenitalização. Tal ideia é embasada em um discurso conservador e cisnormativo que 

segrega e marginaliza a população transexual, vista como algo “anormal” e “estranho”. Assim, 

pessoas trans, não dispõem de nenhum tipo de autonomia sob os seus corpos, ficando sempre à 

cargo de códigos médicos e profissionais da saúde a decisão de autorizar ou não os tratamentos 

e procedimentos cirúrgicos que devem ser feitos e como devem ser feitos. Sobre esta questão, 

Nery (2011), relata: 
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(…)Enquanto esperávamos a saída do ônibus, enxerguei então o absurdo de 

toda a situação: estava completamente na mão dos outros. O problema era 

meu; quem sofria e sabia do que se passava dentro de mim era eu. No entanto, 

era uma equipe multidisciplinar “especializada” que decidiria o que eu era, 

como me sentia, qual a melhor solução para a minha vida. Sem qualquer 

liberdade de escolha e ainda dando graças a Deus por existir uma saída! (p. 

121) 

 

A luta pela despatologização das identidades trans deu origem à campanha global 

chamada “Stop Trans Pathologization”, abraçada por diversas entidades, ativistas e 

acadêmicos. A campanha luta para que o “transexualismo” (ou “disforia de identidade de 

gênero”) seja desconsiderado enquanto patologia e transtorno mental nos já comentados 

códigos: DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders da American 

Psychological Association, lançado em 2012) e no CID-11 (Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde da Organização Mundial de 

Saúde, lançado em 2015), assim como aconteceu no passado com a homossexualidade. 

No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), uma das poucas instituições que se 

posicionam contra a patologização das identidades trans, iniciou em novembro de 2014 uma 

campanha de comunicação com o objetivo de apoiar a luta pela despatologização das 

Identidades Trans. A campanha, como bem diz no seu site, conta com uma série de debates ao 

redor do “fazer psicológico” no que diz respeito ao processo de transexualização vigente no 

Brasil. Profissionais da psicologia, pesquisadores e pesquisadoras, militantes, transexuais e 

travestis discutem sobre a necessidade da abolição do laudo psiquiátrico, como também, 

estratégias para a melhoria do atendimento psicológico destas pessoas. Os debates são 

conduzidos à luz dos Direitos Humanos, respeitando a vivência e a subjetividade da experiência 

transexual. 

O Conselho Federal de Psciologia, além dos debates (estes disponíveis na plataforma 

online “youtube”), também realiza uma série de vídeos educativos e de fácil compreensão, sobre 

o tema da Despatologização das Identidades Trans e Travestis, com o intuito de aproximar a 

população brasileira desta temática. Em Maio de 2015, na semana da Luta Nacional contra a 

Homofobia, foi lançado o site “Despatologização das Identidades Trans”31, um projeto de 

iniciativa da Comissão de Direitos Humanos do CFP. Além de vídeos e links para legislações 

de âmbito nacional e internacional que tratam não só da questão trans, como da LGBT no geral. 

O endereço eletrônico também conta com uma lista de sugestões de blogs e sites administrados 

                                                      
31 Disponível em: http://despatologizacao.cfp.org.br/sobre/ Acesso em: maio 2017. 

 

http://despatologizacao.cfp.org.br/sobre/
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por pessoas trans que contam suas histórias de vida e de luta. 

O DSM e o CID, neste contexto, são documentos que acabam prestando um desfavor à 

população trans, reproduzindo mais opressão e tirando a autonomia e liberdade destas pessoas 

de expressarem e viverem o seu próprio gênero. Tais documentos são responsáveis por orientar 

os Estados e os seus operadores (à exemplo dos médicos, psicólogos, psiquiatras, juízes, 

professores) que acabam por decidir quem deve ter acesso ou não à cidadania. 

Entretanto, alguns ativistas temem que se a transexualidade for retirada do rol de 

patologias o Estado passará a ter argumentos para não prover os recursos necessários para o 

processo transexualizador. Todavia, ainda que a transexualidade seja despatologizada, é dever 

do Estado garantir que a população tenha acesso à assistência médica e aos procedimentos que 

assim forem necessários para o alcance da sua saúde e do seu bem- estar, direitos estes, 

contemplados na Constituição Federal de 1988. 

De acordo com Jaqueline Gomes de Jesus (2014): 

 

(…) as pessoas trans dentro do princípio de saúde pública do país têm direito à 

integralidade no atendimento às suas demandas, independentemente de 

questões de saúde ou doenças, de serem atendidas como seres humanos.32 

 
 

Essas demandas não se resumem apenas à cirurgia de redesignação sexual, como 

também dizem respeito a vários outros procedimentos que visam o bem estar mental, psíquico 

e físico das pessoas trans. O posicionamento daqueles que defendem a importância de se ter um 

diagnóstico para permitir o acesso à saúde é falacioso. Há muitas outras possibilidades de 

acesso à saúde que não têm finalidade de curar uma “patologia” ou “doença”. O caso mais 

popular é o da gravidez. Pessoas são diagnosticadas grávidas diariamente e não são enquadradas 

como portadoras de uma condição patológica, além de possuírem acesso integral à saúde. 

Atualmente, as principais demandas da população transexual, no que diz respeito ao 

acesso à saúde, são: a abolição de diagnósticos, laudos médicos, pareceres jurídicos ou qualquer 

outro documento que procure vetar o acesso aos procedimentos transexualizadores caso a 

pessoa requerente não os apresente. 

Há também o combate a “psicoterapia compulsória”, que aparece como um dos 

requisitos para que a pessoa trans tenha acesso aos procedimentos. Entende-se que a escolha ou 

não de fazer psicoterapia cabe apenas ao indivíduo e que qualquer forma de imposição dessa 

prática acaba sendo abusiva. O vínculo entre paciente e terapeuta deve ser estritamente 

                                                      
32 Fonte: http://despatologizacao.cfp.org.br/ Acesso em: julho 2016 

http://despatologizacao.cfp.org.br/
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voluntário e não obrigatório. 

Sobre a exigência da psicoterapia como requisito para o acesso aos procedimentos 

transexualizadores, Bento (2010) afirma: 

 

É necessário um protocolo? É importante a terapia psicológica? Certamente 

para algumas pessoas transexuais e travestis a escuta terapêutica é importante. 

Mas o tempo da terapia e a escolha do(a) terapeuta devem ser questões (e todas 

as demais) fundamentadas no reconhecimento pleno da capacidade do sujeito 

que vive a experiência transexual e travesti em decidir, inclusive se em 

determinados momentos precisa da ajuda especializada para decidir, aliás, 

como tantos outros sujeitos que recorrem às ciências psi. (p. 183) 

 

 

Bento (2010) tece severas críticas à perspectiva médica do DSM-IV, de acordo com a 

autora: 

 

(…) é um texto que materializa uma visão cultural hegemônica e singular de 

gênero, mas que, contraditoriamente, consegue seu êxito por apresentar-se 

como universal porque tem como aliada a retórica da cientificidade de seus 

achados, mesmo sem tê-la. Portanto, a defesa da diferença sexual como dado 

primeiro para se definir o gênero é uma construção de gênero. É preciso 

reafirmar que o DSM-IV, o CID-10 e o SOC são falaciosos e produtores 

institucionais de transfobia, lesbofobia e homofobia. Quem formula estes 

códigos é um grupo fechado de especialistas orientados pela 

heteronormatividade. (p.128) 

 

 

Além da obrigatoriedade da psicoterapia, ainda é comum, nos dias atuais, que os 

terapeutas exijam o contato com familiares da pessoa trans, a fim de fazer entrevistas e 

investigações que comprovem que a pessoa que está pleiteando o acesso ao processo 

transexualizador “realmente” se trata de um homem ou mulher trans. Mais uma vez, vemos 

aqui o conceito “stolleriano” de “transexual verdadeiro” sendo empregado como parâmetro 

científico em protocolos e na literatura médica/psi. Destacamos, novamente, um trecho da 

autobiografia do João W. Nery (2011) para ilustrar tal problemática: 

 

- Esse laudo não é problema. Já dei um e poderia dar outro. Evidentemente, 

como você mesmo disse, desde que eu me convença. Como sua situação é 

difícil, e também para atender a um pedido do Farina, vou exigir apenas duas 

coisas: uma entrevista longa com você e outra com sua mãe. 

Fiquei receoso. Se por um lado estava contente de tudo ser resolvido em 

apenas duas vezes, por outro, a exigência da presença de mamãe complicava. 

- Se, por algum motivo, mamãe não puder vir, serviria a minha irmã mais 

velha? 

- O ideal seria sua mãe. Mas, se for de todo impossível, receberei sua irmã. 
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(p. 130) 

 

 

A exigência de entrevistas com parentes da pessoa transexual como requisito do 

protocolo transexualizador configura um grande empecilho, pois muitas não têm uma boa 

convivência com os pais ou outros membros da família. A maioria não possui nenhum tipo de 

contato com familiares, muitas vezes por conta de serem transexuais. Fazer com que a/o 

transexual seja levado obrigatoriamente a entrar em contato com parentes neste tipo de situação 

vai além de um simples “desconforto”. No caso do João W. Nery, a mãe dele, por ser uma 

senhora vivendo na década de 1970, não compreendia e vivia em constante negação sobre a 

transexualidade do filho. O maior receio dele era que, ao entrar em contato com o médico, a 

mãe fizesse o possível para tentar barrar o laudo, pois para ela, “sua filha não era doente”. O 

que se percebe aqui é mais uma tentativa de delegar a autonomia de uma pessoa transexual a 

terceiros. Quando não é o psiquiatra, o psicólogo ou o magistrado, é a família que precisa dar a 

autorização necessária para que aquela pessoa tenha acesso a direitos básicos de saúde. É quase 

como se a pessoa trans, aos olhos destes profissionais, não tivesse nenhum tipo de lucidez, de 

condição e/ou capacidade de decidir sobre a sua própria vida e os seus próprios desejos. 

O Projeto de Lei João W. Nery se afirma como um grande passo na luta pela visibilidade 

e cidadania das pessoas transexuais, já que a despatologização das identidades trans se faz 

imprescindível para que estas pessoas alcancem uma vida digna e livre de discriminação. Porém 

entendemos que não basta apenas uma mudança significativa por parte do Legislativo, é 

necessário também que o Poder Público disponha de toda uma estrutura indispensável para 

atender as demandas desta população e principalmente o que está sendo disposto na legislação 

discutida. 

No panorama atual, o Brasil dispõe de apenas cinco hospitais espalhados pelo país que 

oferecem a cirurgia de transgenitalização através do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo eles: 

o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Hospital das Clínicas de Goiânia, Hospital das Clínicas 

de Recife, Hospital das Clínicas de São Paulo e o Hospital Universitário Pedro Ernesto (RJ). 

Os procedimentos realizados, frutos da luta e de constantes pressões por parte dos movimentos 

sociais, atualmente, são: a cirurgia de redesignação sexual, a retirada do útero e das mamas, 

terapia hormonal, cirurgia plástica mamária reconstrutiva, extensão das pregas vocais para 

mudança da voz. Além dos poucos hospitais, as filas de espera para a cirurgia 

transgenitalizadora chegam a ser quilométricas, levando anos até para uma pessoa trans ser 

finalmente atendida. 
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O atendimento e qualidade dos procedimentos e principalmente da cirurgia de 

redesignação sexual também tem sido tomado, por parte de homens e mulheres transexuais e 

ativistas, como duvidável. As técnicas utilizadas para a readequação da genitália devem passar 

por minuciosas avaliações e critérios tendo em vista as especificidades de cada paciente. Se 

tratando, por exemplo, de uma mulher trans lésbica, a psicóloga transexual Beth Fernandes33, 

comenta que o ideal seria que a paciente tivesse como optar por um procedimento que melhor 

se adeque aos seus desejos e anseios não só estéticos, como também sexuais, enquanto mulher 

lésbica. 

Portanto, não se trata apenas de garantir que o Estado conceda o acesso às cirurgias de 

redesignação sexual através de legislações específicas, é necessário, para tanto, que o mesmo 

disponha de uma estrutura minimamente adequada para acolher esta população, com 

atendimentos humanizados, cirurgias seguras e de qualidade, assim como métodos e técnicas 

que atendam aos anseios e expectativas da pessoa transexual. 

A grande reivindicação das pessoas trans é para que não sejam “reguladas” através do 

olhar cisgênero e heteronormativo das ciências médicas. Portanto, se faz imprescindível a busca 

por formas não-patologizantes de atendimento no âmbito da saúde. A população trans, desta 

forma, defende a implementação de legislações e políticas públicas que tratem das suas 

vivências de forma singular, além de autonomia para que finalmente tenham suas expressões 

de gênero e corpo respeitadas, em todos os âmbitos sociais. 

 

3.2. DIREITO À IDENTIDADE: MUDANÇA DO PRENOME E DO GÊNERO NO 

REGISTRO CIVIL 

 
Mercedes dava aula e, nessa época, conseguiu trabalhar à noite como 

secretária num curso pré-vestibular. Fez-me uma carteirinha de estudante do 

sexo masculino, o que me permitiu circular mais aliviado. Acabaram as 

confusões na porta do cinema. A minha verdadeira identidade já tinha causado 

os maiores escândalos, a ponto de a bilheteira desconfiar de que não fosse 

minha. Antes dessa nova carteira, já tinha passado a pagar inteira, só para não 

ter de mostrar meus documentos legais (NERY, 2011, p. 62). 

 

 

O trecho acima, em destaque, diz respeito a um dos momentos narrados por João W. 

Nery em sua autobiografia. São inúmeras as situações similares que João relata ao longo da 

                                                      
33 Fonte: <http://despatologizacao.cfp.org.br/videos/> Acesso em: maio 2017. 

 

http://despatologizacao.cfp.org.br/videos/
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obra, alegando que eram constantes as cenas de constrangimento, sempre que pediam algum 

tipo de identificação legal dele. Atualmente, no Brasil, milhares de pessoas, homens e mulheres 

trans, passam pela mesma angústia, a de não portar nome e gênero no registro civil que sejam 

compatíveis com a sua expressão de gênero. 

A carência de uma lei federal no Brasil que garanta à pessoa transexual a adequação do 

nome ao gênero autodeclarado, gerou duas consequências atuais: a criação do “nome social”, 

já citado no capítulo anterior, que, apesar de ser adotado por portarias, decretos e resoluções de 

vários estados do país, não deixa de ser uma espécie de “cidadania mínima”, já que a identidade 

de gênero da pessoa transexual só será respeitada naquele determinado âmbito. A outra 

consequência foi a “judicialização” do direito à identidade de gênero: homens e mulheres trans 

que desejam alterar seus documentos precisam pleitear tal mudança na justiça. 

Além da morosidade e da burocracia que um trâmite legal desta natureza exige, o 

requerente dependerá da decisão de um magistrado, que irá avaliar e julgar se a pessoa 

transexual em questão merece ou não ter os seus documentos devidamente retificados. Sobre a 

importância da legalização do nome social a nível federal, Nery (2017, n/p), afirma34: 

 

[…] sem documentos que tragam um nome condizente com os nossos corpos, 

enfrentamos problemas que vão desde o constrangimento ao ser chamado pelo 

nome de batismo em uma sala repleta de pessoas até não poder fazer 

passaporte por medo da acusação de falsidade ideológica. 
 

 

Em Maio de 2017, a quarta turma do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar 

favorável o pedido de mudança de nome de uma mulher transexual que não havia se submetido 

à cirurgia de redesignação sexual, teve como decisão final que qualquer transexual poderá ter o 

seu nome civil e gênero alterados, sem obrigatoriedade de cirurgia. O entendimento do STJ é no 

sentido de que muitas pessoas trans não têm acesso ao procedimento cirúrgico, seja por 

inviabilidade do ponto de vista médico ou por questões financeiras35. O Recurso Especial de 

número 1626739/RS teve como relator o Ministro Luís Felipe Salomão, que argumentou: 

 

A exigência de cirurgia de transgenitalização vai de encontro à defesa dos 

direitos humanos por condicionar o exercício do direito à personalidade à 

mutilação física. Somente a vontade livre e consciente da pessoa, sem 

qualquer imposição estatal, pode legitimar o devido procedimento cirúrgico. 

                                                      
34 Ver: <https://revistacult.uol.com.br/home/transfobia-e-misoginia-joao-nery/> Acesso em: julho 2017. 
35 Ver: <http://g1.globo.com/politica/noticia/stj-decide-que-transexual-pode-mudar-sexo-no-rg-mesmo- sem-

cirurgia.ghtml> Acesso em: junho 2017. 

 

http://g1.globo.com/politica/noticia/stj-decide-que-transexual-pode-mudar-sexo-no-rg-mesmo-
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Apesar de significar uma grande conquista para a população transexual, a decisão não 

irá obrigar outros tribunais a seguirem a mesma lógica, servindo apenas de norte para instâncias 

inferiores. Desta forma, se faz necessário e urgente a aprovação de uma lei que pacifique este 

entendimento e o concretize a nível nacional, através de uma legislação específica, que 

compreenda o direito à identidade de gênero enquanto direito da personalidade e a importância 

da possibilidade da mudança de nome e gênero da pessoa trans. 

 

a) Direitos da Personalidade e o Direito à Identidade de Gênero da Pessoa Transexual: 

 

Os direitos da personalidade têm por objetivo proteger os direitos indispensáveis à 

dignidade e integridade da pessoa: 

 

São da personalidade os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si 

mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento 

exatamente para a defesa de valores inatos ao homem, como a vida, a higidez 

física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros (BITTAR, 2003, p. 3) 

 

 

Tais direitos são tidos, de acordo com Pontes de Miranda (2000, p. 216), como 

irrenunciáveis, inalienáveis e irrestringíveis. Na visão de França apud Vieira (2012, p. 162), os 

direitos da personalidade podem ser elencados desta forma: direito à integridade física (que 

compreende o direito à vida e aos alimentos; direito sobre o próprio corpo, vivo; direito sobre 

o próprio corpo, morto; direito sobre o corpo alheio, morto; direito sobre as partes separadas do 

corpo, vivo; direito sobre as partes separadas do corpo, morto); direito à integridade intelectual 

(que por sua vez compreende o direito à liberdade de pensamento; direito pessoal do autor 

científico; direito pessoal do autor artístico e direito pessoal do inventor) e por último o direito 

à integridade moral (que finalmente compreende o direito à liberdade civil, política e religiosa; 

direito à honra; direito à honorificiência; direito ao recato; direito ao segredo pessoal, doméstico 

e profissional; direito à imagem e o direito à identidade pessoal, familiar e social). 

O direito à identidade pessoal, enquanto direito da personalidade, segundo França apud 

Vieira (2012, p. 163), “é o direito que tem a pessoa de ser conhecida como aquela que é, e de 

não ser confundida com outrem”. Desta forma, é cabível dizer que o direito à identidade de 

gênero nutre uma intrínseca ligação com o direito à identidade pessoal, visto que o direito à 

identidade de gênero nada mais é que a busca pelo reconhecimento do gênero do indivíduo 
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como ele se autoidentifica, sendo compatível ou não com àquele designado em seu nascimento. 

 

b) Mudança do Prenome e do Gênero no Registro Civil 

 

Com raras exceções, os prenomes, em nossa cultura ocidental, são vistos como sendo 

pertencentes ao gênero masculino ou feminino. São poucas as ocasiões onde nos deparamos 

com pessoas cujos nomes são “neutros”, nomes que não se adequam aos estereótipos 

tradicionais de “masculino” e “feminino”. Neste cenário, uma pessoa trans, ao portar 

documentos cujo nome não espelha a sua aparência física, irá passar por diversos 

constrangimentos. Atos que para pessoas cisgêneras (aquelas que, como já dito anteriormente, 

se identificam com o gênero designado ao nascer), são simples e cotidianos, para as pessoas 

trans são sempre acompanhados de uma grande angústia, como: ir ao médico, ao cinema, abrir 

uma conta no banco, participar de uma entrevista de emprego ou ir em estabelecimentos que 

exijam documentos para a liberação da sua entrada. Como já fora discutido no capítulo anterior, 

a violação de um direito tão fundamental, que é o direito ao próprio nome (à própria identidade), 

resulta em uma série de consequências negativas para a população trans como um todo, a 

exemplo de evasão escolar, desemprego, prostituição, sendo esses apenas alguns dos graves 

problemas enfrentados por este segmento social. 

É um direito de todos os seres humanos o direito ao nome, é uma forma de identificação 

pessoal e, além disso, possui o objetivo de reconhecimento no meio social, profissional e 

familiar. Nas palavras de Neto: 

 

(…) cada pessoa tem direito a um nome como forma de identificá-la perante 

à sociedade em que vive e, principalmente, como atributo da sua 

personalidade, que exterioriza o modo próprio de ser de cada um. O nome é 

uma das formas de exteriorizar concretamente a existência de uma pessoa. 

(2015, p. 69) 

 

 

De acordo com o sistema jurídico brasileiro, atualmente, os dispositivos que regulam o 

direito ao nome são o Art. 16 do Código Civil (dispondo que “toda pessoa tem direito ao nome, 

nele compreendido o prenome e o sobrenome”) e a “Lei de Registros Públicos” (Lei nº 

6.015/73) conferindo que “no assento do nascimento deverá conter o nome e o sobrenome que 

forem postos à criança”. 

Maria Berenice Dias (2011, p.282) afirma que “o nome é o identificador essencial da 

pessoa”. Tereza Rodrigues Vieira (2012, p.27), por sua vez, defende que “o nome do indivíduo 
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é símbolo de sua personalidade, elemento de individualidade da pessoa na vida social, de forma 

particularizada”. 

A Lei de Registros Públicos confere a imutabilidade relativa do nome civil. Por estar 

associado à identidade pessoal e a identificação perante a sociedade, o prenome pode ser 

alterado em circunstâncias “excepcionais”, conforme os artigos 57 e 58 da referida lei: 

 

Art. 57. Qualquer alteração posterior de nome, somente por exceção e 

motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por 

sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandato e 

publicando-se a alteração pela imprensa. 

 

[...] 

 

Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição 

por apelidos públicos e notórios. 

 

 

Uma das hipóteses de alteração do nome e sobrenome, atualmente em voga em nosso 

ordenamento, é no caso de nomes que exponham ao ridículo o seu portador, o levando a 

situações inadmissíveis de chacota e constrangimentos diários. Existem nomes que, à primeira 

vista não parecem “esdrúxulos” como dispõe a legislação, mas que se analisados 

minuciosamente, levando-se em consideração a situação do portador, passam a ser. No caso da 

pessoa trans, é visível que ter o seu prenome em discordância com o gênero no qual ela se 

identifica gera uma enorme angústia e sofrimento. Estas pessoas acabam sendo vítimas, como 

já dito anteriormente, de situações humilhantes, em todas as esferas da vida social. 

A mudança do prenome no caso da pessoa transexual é de fundamental importância, 

pois é de uma imensa dor ostentar um nome pelo qual não se é reconhecido, que não o identifica 

e que não condiz com a sua realidade. O Estado e os Tribunais devem, assim amparados no 

princípio da dignidade humana, e motivados pela ideia de que a alteração do nome da pessoa 

trans será em detrimento de um benefício social, permitir que ela tenha o seu nome alterado e 

assim, efetivado o direito à sua identidade de gênero. 

Como bem explica o civilista Sílvio Venosa (2010, p.149): 

 

Diversos transexuais já obtiveram judicialmente sua modificação de 

documentos, pois o registro público deve espelhar a realidade, dentro do seu 

princípio, ainda porque a legislação permite que se adicione o nome pelo qual 

a pessoa é conhecida. 

 

Tereza Rodrigues Vieira (2012, p. 183) destaca que “embora de ordem pública, o 
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princípio da inalterabilidade de nome sofre exceção quando se torna manifesto o interesse 

individual ou benefício social, desde que motivados. São, nesse sentido, as decisões dos 

tribunais”. 

Como exposto pelos autores citados, atualmente, parte da doutrina e da jurisprudência, 

têm sido favoráveis no sentido de concederem a alteração do nome das pessoas transexuais. 

Infelizmente, como já dito no capítulo anterior, estamos falando da concessão de um direito que 

é dado “à conta-gotas”, de forma burocrática e lenta, dificultando mais ainda a vida e o bem 

estar da pessoa transexual requerente. Neste cenário, parte dos tribunais brasileiros tem 

atualmente reconhecido o direito à mudança do nome e “designação sexual” da certidão de 

nascimento de pessoas transexuais, em sua maioria, que passaram pelo procedimento cirúrgico 

de transgenitalização. 

O que se observa no que diz respeito ao debate sobre a alteração do nome da pessoa 

trans (enquanto direito à identidade pessoal e à identidade de gênero), é que ela está quase 

sempre refém de duas imposições: a mudança, na maioria dos casos, só será concedida, se a 

pessoa transexual em questão tiver se submetido à cirurgia de transgenitalização e a 

procedimentos hormonais, como também, se é exigido a apresentação de laudos 

psiquiátricos/médicos que atestem que o requerente sofre de “transexualismo”. 

A obrigatoriedade da cirurgia de transgenitalização e de laudos psiquiátricos que 

comprovem a “condição” de transexual para a alteração do nome nos mostra que a tendência 

do ordenamento jurídico brasileiro e de suas legislações é de se tornarem reféns de uma 

medicina patologizadora, que ignora o gênero enquanto categoria cultural e que se utiliza de 

uma autoridade científica presunçosa e inquestionável para determinar quem são as pessoas 

dignas ou não do direito a um nome, direito este que deveria ser comum a toda a população. 

Assim, mesmo as pessoas trans que se submeteram à cirurgia de readequação sexual, 

ainda estão fadadas a enfrentar mais um grande obstáculo na sua luta por reconhecimento: a 

alteração do prenome e do gênero no registro civil. Para que isso aconteça, é necessário acionar 

o Poder Judiciário, ficando assim, a cargo do Juiz tal decisão. 

A falta de uma legislação de âmbito federal que regule e proteja o direito das pessoas 

trans de alterarem o seu nome e gênero no registro civil, faz com que estas pessoas fiquem 

dependentes do julgamento de magistrados. É conhecido que, em nossa sociedade, pouco se 

tem debatido sobre conceitos como identidade de gênero e transexualidade. Grande parte da 

população tem ideias equivocadas sobre tais categorias quase sempre fundamentadas em 

valores religiosos e conservadores. O Judiciário também é muitas vezes “contaminado” por 

essas noções, fazendo com que as demandas de segmentos marginalizados, principalmente 
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minorias sexuais, sejam negadas quando chegadas aos tribunais. 

Louzada (2013) em sua pesquisa intitulada “Entre os Saberes Médicos e Jurídicos: Uma 

análise de discursos judiciais sobre a transexualidade”36, teve como objetivo investigar como o 

judiciário brasileiro tem se portado em relação às ações de pedidos de retificação do nome das 

pessoas transexuais, principalmente daquelas que não foram submetidas aos procedimentos 

cirúrgicos transexualizadores. A autora examina processos judiciais entre os anos de 2008 a 

2012 classificando as decisões entre: extintas sem julgamento do mérito; indeferidas; deferidas 

parcialmente e deferidas. Louzada (2013) evidencia o que já foi dito anteriormente: o judiciário 

se coloca como perpetuador de noções patologizantes a respeito da transexualidade, dificultando 

ainda mais a efetivação da cidadania dessa parcela da população. 

De acordo com a sua análise, Louzada (2013), conclui que parte dos pedidos de 

retificação de nome civil e gênero sequer chegam a serem julgados quando o/a requerente não 

passou pela cirurgia de transgenitalização. Os juízes em questão consideram a cirurgia 

fundamental, inclusive para o ingresso da ação. Os pedidos indeferidos que foram analisados 

são sustentados na crença de que a pessoa transexual que não passou por procedimentos 

cirúrgicos não tem o direito de alterar o seu gênero e nome nos documentos. Os pedidos 

parcialmente deferidos, por sua vez, se sustentam na lógica de que a pessoa transexual não 

cirurgiada pode ter o seu nome alterado, mas o “sexo” permanecerá imutável, até que a mesma 

se submeta aos procedimentos transgenitalizadores (aqui nos deparamos com uma visão 

“corretiva” por parte do judiciário: o sexo só será modificado no registro civil, se a pessoa se 

submeter a procedimentos que a tornem “sadia”). Já os pedidos deferidos, o que a autora consta 

que foram 19% dos pedidos analisados, em segunda instância, são sustentados na ideia “não- 

genitalizadora” e, portanto inclusiva, de gênero. 

Em uma análise no portal “Jus Brasil”37 foi possível detectarmos decisões favoráveis de 

tribunais quanto à retificação do nome de sujeitos transexuais que não se submeteram à cirurgia 

transgenitalizadora. As ementas em destaque são de pedidos dos anos de 2015 e 2016. Três 

deles foram processos encaminhados para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ - 

RS), e sendo um deles, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ – DF): 

 

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO. MUDANÇA DE 

SEXO. CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. 

                                                      
36 Trabalho de Conclusão de Curso disponível em: <http://bdm.unb.br/handle/10483/6816> Acesso em: julho 

2017. 
37 Primeiramente utilizamos, no campo de busca do portal, as palavras-chave “retificação do nome de pessoa 

transexual” onde não obtivemos resultados satisfatórios. Optamos por “alteração de sexo” e encontramos decisões 

atuais, dos últimos dois anos. Disponível em: < 

https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=ALTERACAO+DE+SEXO&l=365dias>   

http://bdm.unb.br/handle/10483/6816
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=ALTERACAO+DE+SEXO&l=365dias
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PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. É cabível a alteração do 

designativo de gênero/sexo no registro civil, independentemente de realização 

de cirurgia de transgenitalização, quando comprovada cabalmente a 

identidade de gênero diferente do denominado quando do nascimento. 

Identificação psicológica que se sobrepõe à morfológica, em atenção ao 

comportamento e à identificação existentes, e em afirmação à dignidade da 

pessoa humana. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. APELAÇÃO 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070998570, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

29/09/2016) 

 

Em igual sentido: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL       

DE       NASCIMENTO.       MUDANÇA       DE    SEXO. 

TRANSGÊNERO. Quando está comprovado que a retificação do registro de 

nascimento não trará qualquer prejuízo à sociedade e, sobretudo, garante a 

dignidade da pessoa humana daquele que a pleiteia, cumpre a procedência do 

pedido. A identificação de gênero não está vinculada aos órgãos genitais, mas, 

sim, à identificação psíquica do ser humano. Precedentes desta Câmara. 

PEDIDO DO MP PARA INDICAÇÃO DE INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO. 

DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70065099772, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe 

Schmitz, Julgado em 16/07/2015). 

 

Em setembro de 2015 também no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi 

proferida decisão favorável à retificação do nome de uma pessoa trans. Neste caso, se tratando 

de um homem trans (como o escritor e ativista João W. Nery, uma pessoa que biologicamente 

nasceu “mulher”, mas que se identifica e sempre se identificou como homem): 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE 

NASCIMENTO. ALTERAÇÃO DO SEXO/GÊNERO DO AUTOR. 

TRANSEXUALISMO. AUSÊNCIA DE CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO 

SEXUAL. VIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DO 

REGISTRO. Considerando que a identificação pelo gênero não é morfológica, 

mas, sim, psicológica e que o apelante comporta-se e identifica-se como um 

homem, seu gênero é masculino, sobrepondo-se à sua configuração genética, 

o que justifica a alteração no seu registro civil, assegurando o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. Apelação provida. (Apelação 

Cível Nº 70064746241, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/09/2015). 

 

É necessário frisar que a cirurgia transgenitalizadora do tipo “neofaloplastia” (que 

consiste na construção de um “falo”, no caso dos homens trans) ainda é considerada de caráter 

experimental aqui no Brasil, sendo feita em poucos hospitais universitários do país. A principal 

consequência disto é que a grande maioria dos homens trans não se sente segura para ingressar 
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neste procedimento cirúrgico, como foi o caso do João W. Nery, que se submeteu apenas à 

mastectomia (ou retirada dos seios) e à histerectomia. Assim, o Judiciário, ao exigir que a 

cirurgia de transgenitalização seja um requisito para que a pessoa trans consiga alterar o seu 

nome e gênero no registro civil, torna praticamente impossível que homens trans mudem o seu 

nome, já que a maioria esmagadora não se submeteu ou pretende se submeter à neofaloplastia. 

Outro caso recente de parecer favorável à mudança de nome de uma pessoa trans não-

cirurgiada foi no Distrito Federal (TJ – DF), em 2015: 

 

CONSTITUCIONAL. REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. 

ALTERAÇÃO. DESIGNATIVO. SEXO. TRANSEXUAL. NÃO 

SUBMETIDO À CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL. 

DIGNIDADE. PESSOA. HUMANA 1. Os direitos e garantias fundamentais 

são desdobramentos imediatos dos princípios fundamentais, previstos na 

Magna Carta. O art. 5º, X, da Constituição Federal elenca os direitos que 

compõem a integridade moral que deve ser respeitada assim como as demais 

características da pessoa. 2. O reconhecimento judicial do direito dos 

transexuais à alteração de seu prenome e da designação sexual constante de 

seus assentos de registro civil, conforme o sentimento/entendimento que 

possuem de si mesmos, ainda que não tenham se submetido à cirurgia de 

transgenitalização, é um meio de garantir o cumprimento e a efetividade do 

princípio da dignidade da pessoa humana, da intimidade, da personalidade e 

da cidadania, além de ser uma forma de integrá-lo à sociedade. 3. Conclui- se 

com facilidade que os elementos identificadores do sexo não podem ser 

limitados à conformação da genitália do indivíduo ou ao sexo eminentemente 

biológico, pois outros fatores devem ser considerados, como: o psicológico, 

cultural e social, para a correta caracterização sexual. 4. Recurso conhecido e 

provido. 
 

Apesar de ainda fazerem uso de uma gramática problemática amparada em preceitos 

biomédicos (como a palavra “transexualismo” que remete à doença) pode-se enxergar tais 

decisões como um pequeno “sopro de esperança”, já que demonstram uma tendência, ainda que 

em passos lentos e em poucos tribunais, da humanização da experiência trans por parte do 

Judiciário, levando-se em consideração a valorização do princípio da dignidade humana. A 

partir de tais julgados, favoráveis à população trans, é que vai se construindo todo um arcabouço 

jurisprudencial capaz de comprovar a necessidade de uma lei federal que norteie o país no que 

diz respeito às demandas civis do segmento trans. 

Diante deste cenário onde magistrados e magistradas continuam a ter voz final e 

autonomia para decidir quais pessoas transexuais devem ou não ser contempladas com a 

retificação do registro civil, entendemos que é de extrema necessidade a criação de uma 

legislação específica que regulamente o direito ao nome das pessoas trans e que seja respeitada 

em todo o território nacional. Neste sentido, o Projeto de Lei João W. Nery ou Lei de Identidade 
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de Gênero (PL 5002/2013) propõe em seu artigo 3º que “toda pessoa poderá solicitar a 

retificação registral de sexo e a mudança do prenome e da imagem registradas na documentação 

pessoal, sempre que não coincidam com a sua identidade de gênero auto-percebida”. 

O projeto sugere como requisitos para a retificação registral que o requerente seja maior 

de 18 (dezoito anos) e que apresente ao cartório uma solicitação escrita na qual deverá 

manifestar que, de acordo com a lei, requer a retificação registral da certidão de nascimento e a 

emissão de uma nova carteira de identidade, conservando o número original. A pessoa deverá 

ainda expressar o novo prenome escolhido para que seja inscrito. 

Caso a pessoa ainda não possua 18 (dezoito anos) de idade, a retificação deverá ser 

solicitada através de seus representantes legais e com a vontade expressa da criança ou 

adolescente, devendo-se levar em consideração os princípios de capacidade progressiva e 

interesse superior da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se o 

consentimento por parte de um dos responsáveis for negado ou impossibilitado de se obter, o 

adolescente poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial. 

Em 3 de Maio de 2016, o Projeto de Lei João W. Nery teve parecer favorável pela 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), porém com proposta de emenda 

pertinente ao artigo 5º do texto de lei, que contempla justamente a retificação do registro civil 

no caso do requerente ser menor de 18 (dezoito) anos. Nas palavras do relator, o Deputado 

Federal Luís Couto (PT-PB): 

 

No que tange às pessoas que ainda não tenham dezoito anos de idade, referidas 

do art 5º, entendemos que a proposição não deva prosperar. Segundo a 

Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei 

deverá resguardar, sempre, o caráter de pessoa ainda em desenvolvimento da 

criança e do adolescente. Assim, ainda que a criança ou o adolescente desejem 

e o expressem, a lei não deverá abrir a estas pessoas a possibilidade de 

retificação registral de sexo e a mudança do prenome e da imagem registradas 

na documentação pessoal, tão pouco retirar a autonomia dos seus 

representantes legais. 

Esse comando constitucional poderia dar margens a diversas interpretações e 

polêmicas, sobretudo no seio das famílias mais tradicionais do Brasil. 

 

Entendemos que grande parte das pessoas transexuais se veem como trans desde muito 

cedo, algumas, inclusive, de acordo com depoimentos de familiares, demonstram insatisfação 

com o gênero “de batismo” desde criança. Nery (2011) em seu relato autobiográfico, por 

exemplo, explica que desde os 3, 4 anos de idade, se via como um garoto, mesmo com o mundo 

inteiro a sua volta afirmando e exigindo de sua pessoa comportamentos e identidade feminina. 

Já na adolescência, é muito comum que jovens transexuais ou transgêneros sejam 
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vítimas dos mais variados tipos de bullying em sala de aula. Como dito no capítulo anterior, o 

ambiente escolar, que deveria ser seguro e acolhedor, passa a ser um pesadelo. Além de 

zombarias, apelidos degradantes e humilhações, muitos adolescentes trans são vítimas de 

violência física, sendo levados a abandonar os estudos, o que traz consequências diretas para a 

inserção no mercado de trabalho e na vida profissional formal quando adultos. Não só na escola, 

mas também em outros espaços públicos de socialização, entendemos que adolescentes trans, 

por não portarem documentos que espelhem suas identidades de gênero, passam por inúmeros 

constrangimentos. Se a adolescência já é uma época marcada por conflitos e questionamentos, 

quando se é um jovem cuja identidade de gênero desafia aquilo que a cultura impõe como 

“normal”, as dificuldades são bem maiores. 

Desta forma, acreditamos que o acesso à retificação do nome e do gênero no registro 

civil da pessoa transexual menor de 18 anos de idade, com o consentimento dos responsáveis, 

de acordo com o disposto no supracitado artigo 5º do Projeto de Lei João 

W. Nery se faz de grande relevância. Sendo a transexualidade vivenciada desde cedo 

pelas pessoas que assim se identificam, não faz sentido que o Estado só as torne sujeitos de 

direitos ao completarem a maioridade. 

O Projeto de Lei João W. Nery, como o relator Luís Couto (PT – PB) afirma no trecho 

acima, se trata de tema “polêmico” e “sensível” principalmente para as camadas mais 

tradicionais e conservadoras da sociedade brasileira, que pouco tem conhecimento sobre a causa 

trans e as lutas de vida dessas pessoas. Entretanto, estamos falando de pessoas não-cidadãs e de 

uma legislação que, caso aprovada, beneficiaria não só a vida de uma, mas sim de milhares de 

pessoas. 

Ainda com relação à alteração do prenome, o PL 5002/2013 propõe que não serão 

necessários a intervenção cirúrgica de transexualização total ou parcial; terapias hormonais; ou 

ainda qualquer outro tipo de tratamento ou diagnóstico psicológico ou médico, bem como 

autorização judicial. 

Neste ponto, vale ressaltar, que a cirurgia de redesignação sexual não deve ser um 

requisito para a mudança do prenome, há que deva ser resguardado o direito de escolha da 

pessoa transexual de se submeter ou não ao processo transexualizador, visto que há casos de 

transexuais que optam por não fazer a cirurgia, seja por questões financeiras, medo ou 

insegurança. Há, ainda, uma parcela da população trans que não vê necessidade na cirurgia, 

pois convive pacificamente com os seus corpos. 

Independentemente de ter ou não realizado a cirurgia de transgenitalização, a pessoa 

requerente vive uma identidade de gênero diversa da identidade legal admitida para seu sexo 
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biológico. Deve ser respeitada, portanto, a identidade de gênero daquele que, mesmo sem ter se 

submetido a processo transgenitalizador, possui a aparência e principalmente se identifica com 

o gênero que está sendo reivindicado. 

Assim, o projeto de lei em questão, propõe que o conceito de gênero vá além da 

genitália. Se o autor se identifica como mulher, por exemplo, é esta a condição que o seu registro 

deve espelhar, sendo irrelevante a falta de cirurgia de transgenitalização, pois gênero e sexo 

biológico são conceitos totalmente distintos (como já explicado anteriormente). 

Homens e mulheres trans, ainda que não tenham feito a cirurgia de redesignação sexual, 

não conseguem viver em harmonia com os documentos e identificações anteriores. Visando a 

preservação da privacidade e do direito à intimidade da pessoa trans cujo prenome foi alterado, 

o projeto de lei João W. Nery defende a proibição de qualquer referência à identidade anterior, 

a não ser que haja uma autorização por escrito da pessoa trans ou intersexual. 

Sobre a necessidade de uma lei que regulamente a alteração do prenome das pessoas 

transexuais, Tereza Rodrigues Vieira (2012, p. 185) discorre:  

 

[...] Tal hipótese é fecunda e inteligível, a qual facilitará, indubitavelmente, o 

convívio social, a vida escola e a inserção profissional. Ademais, diversas 

situações vexatórias poderiam ser evitadas, pois alguns documentos pessoais 

não fazem menção ao sexo do seu portador. 

 

 

A alteração de registro civil é para as pessoas trans, o passaporte para que possam se 

inserir na sociedade conforme o sentimento que possuem de si mesmas, vivenciando os atos da 

vida civil como toda pessoa merece, eliminando do seu cotidiano situações discriminatórias a 

que o nome civil inadequado à sua aparência as expõe. 

João W. Nery, homem trans, escritor e ativista (que empresta o seu nome ao Projeto de 

Lei em estudo) em sua já citada autobiografia “Viagem Solitária: memórias de um transexual 

trinta anos depois” (2011), narra em ricos detalhes como foi todo o processo que o levou a uma 

nova identidade, um novo nome que refletisse a sua condição masculina. Em trechos da 

autobiografia em questão, João nos mostra que, em plena década de 70 e na total ausência de 

legislações brasileiras que regulassem a mudança do nome (sequer haviam decisões judiciais, 

portarias ou resoluções que trabalhassem com a matéria), ele foi obrigado a fazer uso da 

clandestinidade para tirar novos documentos. 

Após ter feito as cirurgias e iniciado o tratamento hormonal, Nery (2011) nos conta 

sobre as angústias e inquietações de possuir documentos em dissonância com a sua aparência 

física: 
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(…) Selma, mais aliviada depois da consulta, manifestou interesse em saber 

da minha situação legal. Enquanto tomava café, fui contando o que tinha 

passado. Falei da preocupação por estar cada vez mais com aparência 

masculina, mas continuando com meus documentos originais de mulher. (p. 

161) 

 

Através da amiga citada no trecho, Selma, uma mulher trans, que já havia passado pela 

mesma situação, Nery (2011) foi orientado a ir a um cartório e se apresentar como analfabeto, 

como um rapaz do interior que nunca havia tirado certidão de nascimento. Foi necessário pagar 

uma multa e a presença de duas testemunhas. O procedimento aconteceu de forma meramente 

administrativa: João recebeu sua nova certidão e além de ter mentido sobre toda a sua situação 

para ter acesso a documentos fiéis à sua aparência, também precisou mentir sobre a sua idade. 

Na época tinha 27 anos, porém no momento em que foi expedido o seu RG, teve que se 

apresentar como um jovem de 18 anos. 

Para Nery (2011), era inevitável a busca por uma nova documentação. No livro, ele 

descreve como sendo o seu “renascimento”, como o momento em que passaria a existir 

enquanto cidadão, enquanto ser humano. Apesar da certeza de não mais querer ostentar 

documentos enquanto Joana, João possuía dúvidas e inquietações sobre as condições que o 

levariam à sua nova identidade. Mesmo feliz com a possibilidade do seu “renascimento”, o 

ativista e escritor também se preocupava com a ilegalidade na qual iria se inserir. O que seria 

pior: possuir uma identidade de gênero em desacordo com a sua documentação legal ou tirar 

uma certidão nova, que expresse sua real identidade, com nome e gênero que se alinham ao seu 

“corpo” só que, para isso, usando de meios clandestinos e deixando para trás a sua vida 

acadêmica e titulações? Permanecer em uma ambiguidade identitária que endossa a sua 

inexistência enquanto ser humano, enquanto cidadão ou dar um passo para a ilegalidade e viver 

na marginalidade, analfabeto, sem currículo, sem diplomas, como um indigente? 

O caminho para a cidadania de João, como nos mostra o livro, foi um completo calvário, 

repleto de obstáculos e da abdicação de todas as suas conquistas profissionais e intelectuais, 

como o diploma de psicólogo e de mestre e do seu emprego como professor. Tais títulos e 

profissão estavam condicionados à sua antiga identidade de Joana, e, como não havia nenhuma 

possibilidade jurídica de alteração do nome àquela época (no caso das pessoas transexuais), foi 

necessário João decidir entre a sua identidade real e assim deixar para trás a sua carreira 

profissional e acadêmica. 

Outro trecho de grande relevância na obra “Viagem Solitária”, é quando João W. Nery, 

já em posse da sua nova certidão de nascimento e registro civil, precisa dar outro passo rumo à 
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efetivação de sua “cidadania”: tirar o título de reservista e se alistar. Para burlar o procedimento 

exigido por lei e assim conseguir se livrar dos exames médicos, João, teve que ir até uma 

cidadezinha do interior de Goiânia, onde, através de ajuda do seu cunhado, conseguiu se alistar 

sem que precisasse passar por exames e perícias médicas. Neste trecho, Nery (2011) narra: 

 

Rodamos o dia inteiro, só parando para comer. Fui conhecendo as várias 

cidades goianas, até chegarmos a um vilarejo onde consegui me alistar. Como 

previsto, não precisei nem fazer exame médico. Apresentei minha identidade, 

que já providenciara, e teria de voltar daí a uns dez dias, para prestar juramento 

à bandeira e pegar meu certificado. (…) Dez dias depois, estava eu, perfilado, 

diante da bandeira do Brasil e, enquanto prestava juramento de servir ao meu 

país em caso de ameaça externa, pensava que, enquanto Joana, eu era 

psicóloga, fazia mestrado, dava aulas em três universidades e mantinha um 

consultório repleto de clientes. Agora, como João, tinha perdido todo o meu 

currículo escolar e de vida. Era um analfabeto, sem direito nem aos anos de 

trabalho em carteira. Não entraria na Justiça porque havia a exigência do 

término cirúrgico e não correria o risco de ficar à mercê dos juízes, cuja 

maioria continuava preconceituosa e ignorante sobre a questão da 

transexualidade. Lelê virou quase um irmão, pois, sem sua generosidade e sua 

disposição, eu não teria conseguido o documento mais importante. O restante 

da documentação, como CPF e título de eleitor, foi bem mais simples. (p. 175) 

 

A leitura deste trecho de “Viagem Solitária” nos leva a ter uma ideia do quão foi tortuoso 

para João, enquanto pessoa trans, conseguir documentos que se alinhassem à sua identidade de 

gênero. Como ele, existiram e ainda existem milhares de pessoas lutando pelo reconhecimento 

da sua real identidade. Apesar do cenário nos dias atuais ser um pouco diferente, pois já existem 

precedentes jurídicos que autorizam a mudança do nome (se levada a juízo), ainda é necessário 

passar por uma série de burocracias que só evidenciam a influência do autoritarismo judiciário 

diante das vidas e subjetividades de pessoas transexuais no Brasil. Sobre a necessidade da 

aprovação por parte do congresso brasileiro, do Projeto de Lei em estudo, Bento (2014) afirma: 

 

O projeto de lei 5002/2013, denominado Lei João W. Nery, a Lei de Identidade 

de Gênero, de autoria do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) em 

coautoria com a deputada federal Erika Kokay (PT-DF), é a primeira na história 

que se estrutura pelo princípio do reconhecimento pleno da identidade de 

gênero de todas as pessoas trans no Brasil, sem necessidade de autorização 

judicial, laudos médicos nem psicológicos, cirurgias nem hormonioterapias, 

assegura o acesso à saúde no processo de transexualização e despatologiza as 

identidades trans. (p. 172-173) 

 

Concluímos, assim, que a garantia da mudança do prenome e do gênero da pessoa 

transexual possibilita a efetivação do seu direito à identidade de gênero, direito este, que trará 

enorme importância para o resgate desta população das mais variadas formas de exclusão. O 
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direito à modificação do nome da pessoa trans será um passaporte para que a mesma possa se 

inserir no mercado de trabalho, assim como ter uma vida escolar, acadêmica e social livre de 

constrangimentos. Assegurar o direito destas pessoas de portarem documentos e de serem 

tratadas em todas as esferas sociais pelas suas reais identidades é dever de todo e qualquer 

Estado democrático. 

 

c) Consequências da Mudança do Prenome do Transexual no Âmbito Civil 

  

Com base na legislação comparada, o PL 5002/2013, assegura em seu artigo 7º, que, 

mesmo após a mudança do prenome e do gênero no registro civil, serão conservados a 

titularidade jurídica destas pessoas: os direitos e as obrigações jurídicas pertencentes antes da 

referida mudança registral, continuarão sendo válidas, sem nenhum tipo de alteração. Incluindo 

também, as relações jurídicas referentes ao direito de família, como também a questão da 

adoção. 

Esta continuidade jurídica se dará por meio do número da identidade e do registro da 

mudança de prenome e sexo no registro civil das pessoas naturais e sua notificação aos órgãos 

competentes, garantindo, como já dito no tópico anterior o completo sigilo do trâmite. Desta 

forma, a lei dispõe em sua justificativa que: 

 

As pessoas que mudarem de sexo e prenome continuarão tendo os mesmos 

direitos e obrigações: se elas têm uma dívida, deverão pagá-la; se têm um 

emprego, continuarão empregadas; se receberam uma condena, deverão 

cumpri-la; se têm filhos, continuarão sendo pais ou mães; se assinaram um 

contrato, deverão honrá-lo. Os dados eleitorais, fiscais, de antecedentes 

criminais, etc., após a mudança, serão atualizados. 

 

 

Atualmente, alguns magistrados e magistradas, vêm negando o pedido de retificação do 

nome da pessoa trans, alegando que seria uma “desobediência” ao princípio da segurança 

jurídica e que consequentemente abriria brechas no ordenamento para “fraudes”. O que esse 

argumento nos mostra é que tais juízes defendem que o direito da pessoa trans de ser vista e 

identificada por quem ela realmente é, na sociedade, deve ficar relegado a segundo plano. Tais 

magistrados ignoram que, o princípio da dignidade humana e o respeito à diversidade, neste 

contexto, é o que deve prevalecer. Sobre esta lógica, Louzada (2013) comenta: 

 

(…) a retificação de registro é uma ação que diz respeito ao sujeito em sua 

singularidade, portanto o parâmetro de análise sobre sua adequação é o 

princípio da dignidade da pessoa humana, e não o da segurança jurídica. Em 
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especial, se não há motivos para acreditar que a alteração das informações 

documentais da pessoa transexual trará qualquer dano verificável a terceiras, 

a recusa em fazê-lo carece de fundamentação, e parece representar apenas um 

esforço de manutenção da ordem social organizada em uma dicotomia estrita 

entre os gêneros, baseada em verdades biológicas do sexo do corpo. (p. 54) 

 

A implementação de uma lei federal que permita a mudança de nome e do gênero no 

assentamento civil da pessoa trans, de acordo com a forma que ela se autodeclara seria feita 

respeitando todos os trâmites administrativos, de forma que não prejudique terceiros. Sobre esta 

questão, Vieira (2012) defende: 

 

Evidentemente, a adequação do nome para aquele em que o indivíduo é mais 

funcional em nada prejudica terceiros, pois trata-se de um direito da 

personalidade. O indivíduo é levado, por sua identidade de gênero, a adequar 

seu sentimento mais íntimo, de ser homem ou ser mulher, à sua verdadeira 

identidade. Aquele que adequou o nome sempre poderá responder, civil, 

administrativa ou criminalmente, pelos dois nomes. Se acionado com o antigo 

nome, deverá informar o novo nome. Assim, não estarão extintos os contratos 

intuitu personae, como locação de serviços (art. 607 do CCB) e a obrigação de 

fazer, quando ajustado seu caráter personalíssimo etc. (p. 184) 

 

Com relação à questão da paternidade e da maternidade, assim como também da união 

civil, o Projeto de Lei João W. Nery, no supracitado artigo 7º, propõe que: 

 

§2º Preservará a maternidade ou paternidade da pessoa trans no registro civil 

de seus/suas filhos/as, retificando automaticamente também tais registros 

civis, se assim solicitado, independente da vontade da outra maternidade ou 

paternidade; 
 

§3º Preservará o matrimônio da pessoa trans, retificando automaticamente 

também, se assim solicitado, a certidão de casamento independente de 

configurar uma união homoafetiva ou heteroafetiva. 

 

Conclui-se então, que no âmbito civil, todas as relações, sejam elas obrigacionais ou 

referentes ao meio familiar, não serão modificadas. Sendo fundamental para esta preservação, 

que, após a alteração do prenome em cartório, os outros documentos também sejam adequados, 

como carteira de identidade, diplomas, certificados, CPF, Carteira de Trabalho, Previdência 

Social e outros. 

Entendemos que é objetivo do Direito operar em consonância com o respeito e a busca 

incessante pela cidadania de todos e todas. O panorama jurídico atual no que diz respeito à 

mudança de nome das pessoas trans é marcado por medidas processuais e administrativas que 

dificultam a vida deste segmento social e que servem como obstáculo para que este grupo 

consiga se inserir no mercado de trabalho e demais esferas da vida em sociedade. Além de todo 
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o calvário burocrático que esta população enfrenta ao entrar com o pedido de retificação do 

nome, ainda ficam à mercê da decisão de tribunais, que, quase sempre, são calcadas em mais 

preconceito e discriminação. 

 

Figura 06 – O ativista, escritor e psicólogo, João W. Nery, aos 66 anos, na 20ª Parada do Orgulho 

LGBT. Fonte: Neto Lucon 
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IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao longo desta pesquisa identificamos que identidade de gênero, orientação sexual e 

desejo são categorias que se manifestam de múltiplas formas na diversidade humana. Desde os 

primeiros estudos científicos na área da sexologia, no século XIX, as vidas das pessoas 

transexuais, travestis e intersexuais estiveram sob o controle de médicos, endocrinologistas e 

psiquiatras, em uma época marcada por uma crescente multiplicação de discursos que visavam 

a regulação dos corpos, das sexualidades e dos comportamentos sociais. Foi neste cenário, que 

o “dispositivo da transexualidade” começou a ser construído: o imperativo de que, deve-se 

obedecer a “coerência”: sexo biológico – gênero – sexualidade, fez com que todos os 

transgressores desta norma fossem tidos como “doentes”, “anormais”, “desviados”. 

Atualmente, no Brasil, não existe nenhuma legislação federal que contemple os direitos 

da população transexual, travesti e demais identidades de gênero não-binárias. Tais pessoas, 

para terem acesso a direitos civis básicos, como o direito ao próprio nome, se encontram reféns 

de decisões judiciais e pareceres médicos. Em uma sociedade que vê a transexualidade como 

uma patologia e não como uma expressão identitária de gênero, pessoas transexuais continuam 

sem voz e sem autonomia sobre os seus próprios corpos, desejos e vontades. 

Foi pensando neste vazio legislativo, que os deputados federais Jean Wyllys (PSOL/RJ) 

e Érika Kokay (PT/DF) criaram o Projeto de Lei 5002/2013, também conhecido como “Lei 

João W. Nery”. O Projeto de Lei, baseado na Lei de Identidade de Gênero da Argentina 

(atualmente a mais progressista e completa no que diz respeito aos direitos da população trans), 

contempla direitos inerentes à identidade de gênero dos/as indivíduos trans, quais sejam: o 

direito à mudança do nome e do gênero no registro civil, sem nenhum tipo de autorização 

judicial e o acesso à cirurgia de transgenitalização e tratamentos hormonais, pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), sem a necessidade de laudos psiquiátricos. 

O “nome social” já é uma realidade no Brasil. Inúmeros decretos, resoluções, portarias, 

legislações municipais e estaduais, permitem que as pessoas trans e travestis façam uso do nome 

pelo qual se identificam. A questão é que, geralmente, estas pessoas só terão suas identidades 

de gênero respeitadas em determinados âmbitos, como nas universidades, escolas, ou no serviço 

público. Mas e nas outras esferas sociais? Apesar de ser um avanço, a conquista mais 

importante, que é a retificação do nome no registro civil, ainda não foi alcançada. A pessoa 

transexual precisa entrar na justiça para ter o seu nome e gênero alterados nos documentos, 

ficando quase sempre nas mãos de juízes e juízas conservadores e que pouco tem entendimento 

sobre a questão transexual. Como disse Berenice Bento: “Quando uma demanda de mudança 
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de nome de uma pessoa transexual não é atendida, esta pessoa acaba de receber sua sentença 

de morte em vida”. A negação de um direito fundamental, por parte do Estado, causa além de 

sofrimento, várias situações de constrangimento, diariamente. O não reconhecimento das 

identidades de gênero de pessoas trans e travestis também acarreta em um alto índice de 

desemprego, prostituição, evasão escolar e até suicídio. 

João W. Nery, o primeiro homem trans brasileiro a se submeter ao processo 

transexualizador, ainda na década de 1970 e em meio a um regime ditatorial, para “alinhar” os 

documentos ao seu gênero, depois da cirurgia e tratamento hormonal, precisou tirar uma nova 

certidão de nascimento, cometendo o crime de “dupla identidade” e perdendo todo o seu 

currículo profissional e acadêmico que havia conquistado antes da transição. João, para 

sobreviver, trabalhou como pedreiro, pintor, massagista, taxista e só depois de trinta anos, 

quando o seu “crime” já estava prescrito, João W. Nery “saiu do armário”. A história de João 

W. Nery é o reflexo fiel de como as normas heterossexualizadoras e binaristas de gênero 

influenciam não só nas relações familiares e sociais, como também nas instituições jurídicas, 

deixando uma imensa fatia social com o status de “não-cidadão”: aqui, direitos mínimos como 

direito ao nome, à saúde, à cidade, lazer, educação e tantos outros são negados. 

Questões de gênero e de sexualidade atravessam todos os âmbitos sociais. Exigir de uma 

pessoa transexual, laudos médicos, psicoterapia compulsória, procedimentos cirúrgicos e 

burocracias e trâmites legais que chegam a durar até dez anos é uma grave violação aos direitos 

humanos destas pessoas. Concluímos, destarte, ser emergencial a aprovação de uma lei de 

identidade de gênero federal, que respeite a autodeclaração de gênero da pessoa requerente, 

para que nunca mais precisemos ouvir histórias como as de João W. Nery. 

Para tanto, há que deva ser respeitado não só a autodeterminação das pessoas trans, 

como o Poder Público deve dispor de toda uma estrutura e atendimentos humanizados para lidar 

com esta população no que diz respeito às questões de saúde. De nada adiantaria um avanço 

legislativo, se os benefícios trazidos por ele não forem concretizados no plano material. O Brasil 

atualmente possui apenas cinco hospitais que oferecem procedimentos voltados para a 

população transexual e travesti, como a cirurgia de transgenitalização e tratamentos hormonais. 

Em um país com tamanha extensão territorial, isso traz graves consequências como: filas 

quilométricas, esperas que chegam a durar anos para o atendimento, etc. 

O Projeto de Lei João W. Nery, encontra-se em tramitação desde 2013. No cenário 

político e social que vivemos atualmente, as previsões para que um projeto desta natureza seja 

aprovado não são nada favoráveis. Em um congresso onde a maioria é conservadora e 

fundamentalista, Projetos de lei como esse são esquecidos e arquivados (isso quando não são 
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objetos de deturpação e falácia dos segmentos mais reacionários). O Projeto de Lei 5002/2013 

talvez não seja aprovado daqui a um ano, dois, três, dez anos. Todavia, é importante atentarmos 

para as discussões que uma iniciativa desse tipo desperta. Além dos benefícios óbvios para a 

população transexual e travesti, o Projeto tem um grande teor socioeducativo e transformador: 

é mais fácil acreditar na efetivação de uma cidadania que anda lado a lado com a educação em 

direitos humanos, do que, única e exclusivamente, em reformas legais. 
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