
SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

1 

 

 
A CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO DA TRANSEXUALIDADE: SABERES, 
TESSITURAS E SINGULARIDADES NAS VIVÊNCIAS TRANS 
 

Autora: Maria de Fátima Lima Santos 

Orientadora: Márcia Arán  
 
 
 
Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo analisar a construção do dispositivo da 
transexualidade bem como, a partir da norma psiquiátrica, analisar como os 
diferentes sujeitos que vivenciam as experiências trans negociam, reiteram e 
subvertem a norma, colocando em discussão as noções de feminilidade e 
masculinidade. Tomando como referência a definição e discussão de 
“dispositivo” no pensamento de Michel Foucault, a preocupação central reside 
em compreender como a transexualidade, ao longo do século XX, transformou-
se em uma patologia a partir de um conjunto de saberes e práticas de poder que 
constituíram a elaboração do diagnóstico de “transtorno de identidade de 
gênero”, assim como a concepção normativa da “noção de transexual 
verdadeiro”. Ao mesmo tempo destaca-se que no âmbito do próprio dispositivo, 
negociações e, principalmente, subversões da norma apresentam-se como 
possibilidades de resistências.  
 Palavras – chaves: Transexualidade, Dispositivo, Norma Psiquiátrica, 
Subversões de Gênero. 
 
Apresentação 
 

Este texto é fruto das reflexões de minha tese de doutoramento intitulada 

“A Construção do dispositivo da Transexualidade: Saberes, Tessituras e 

Singularidades nas Experiências Trans” em Saúde Coletiva no Instituto de 

Medicina Social/IMS na Universidade Estadual do Rio de Janeiro/UERJ sob a 

orientação da Profª Márcia Arán. 
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Dissertar sobre a transexualidade é desvelar a naturalização de 

categorias como corpo/sexo/sexualidade/ feminilidade/masculinidade na cultura 

ocidental. Sua visibilidade é um fenômeno contemporâneo. Nas últimas 

décadas, várias (os) transexuais ganharam projeção, alargando as fronteiras 

do gênero estabelecidas pela dicotomia feminino/masculino A presença e 

visibilidade do fenômeno traz a necessidade de discutir o tema seja a partir da 

perspectiva da Saúde Coletiva ou a partir das Ciências Humanas e Sociais, 

pois provoca  um repensar sobre a naturalização dos corpos, gêneros e 

sexualidades. Consolidou-se no imaginário cultural a ideia do corpo como um 

dado natural. No que condiz ao sexo e, consequentemente à sexualidade essa 

naturalização atinge um ponto máximo, essencializando o que é ser “mulher” e 

ser “homem” culturalmente. Tomar esse tema trás o desafio de trabalhar com 

um “fenômeno” complexo que coloca em discussão as categorias de 

“feminilidade” e “masculinidade”. 

Entende-se o fenômeno da transexualidade enquanto um dispositivo, um 

construto histórico, uma invenção que a partir da segunda metade do século 

XX ganhou cada vez mais forma de patologia, transformando numa norma 

psiquiátrica. Partindo desta ideia e entendendo que o dispositivo comporta as 

suas resistências e subversões, propomos a partir das diferentes experiências 

trans, colocar em discussão as noções de corpo(s), gênero(s), sexualidade(s) e 

desejo(s). 

O(s) Dispositivo(s) da Sexualidade/Transexualidade 

No Código Internacional das Doenças – CID 10, a transexualidade figura 

o F64.0, fazendo parte dos transtornos de identidade sexual com a tipologia de 

“transexualismo”. No Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais 

DSM-IV, a transexualidade passa a ser considerada uma disforia 

neurodiscordante de gênero, tendo como referência o F64.x. 

Diferentes campos de saber – Medicina, Psiquiatria, Sexologia, 

Sociologia, entre outros, contribuíram para invenção da transexualidade 

enquanto fenômeno singular, definindo suas características bem como 

condutas terapêuticas e práticas interventivas. Dessa forma, a transexualidade 
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transformou-se num imperativo normativo, a partir de um conjunto de 

enunciações, práticas discursivas, postulados, pesquisas, e, principalmente de 

um feixe de relações de força (poder) que se configuram no que podemos 

denominar de dispositivo da transexualidade.  

O dispositivo é apresentado por Foucault (2002) através de três 

possibilidades: 

[...] em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo 
que engloba discursos, instituições, organizações 
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 
estabelecer entre estes elementos. Em segundo lugar, gostaria 
de demarcar a natureza da relação que pode existir entre estes 
elementos heterogêneos. Sendo assim, tal discurso pode 
aparecer como programa de uma instituição ou, ao contrário, 
como elemento que permite justificar e mascarar uma prática 
que permanece muda; pode ainda funcionar como uma 
reinterpretação dessa prática, dando acesso a um novo campo 
de racionalidade. Em suma, entre esses elementos discursivos 
ou não, existe um tipo de jogo, ou seja, modificações de 
funções, que também podem ser muito diferentes. Em terceiro 
lugar, entendo dispositivo como um tipo de formação que, em 
um determinado momento histórico, teve como função principal 
responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto uma 
função estratégica dominante (FOUCAULT, 2002, p. 244) 

 

Partindo dessa caracterização, no âmbito dos dispositivos, encontram-se 

desde estruturas arquitetônicas (igrejas, escolas, prisões, instituições sociais, 

entre outros), normas, regulamentos, leis, postulados, proposições morais, éticas, 

estéticas, entre outras formas de controle e resistências cuja heterogeneidade é 

caracterizada pela capacidade de unir pontos, de estabelecer conexões, de 

formar redes, configurando uma racionalidade a um determinado campo seja ele 

material e/ou discursivo. Dessa forma, os dispositivos se articulam e produzem-se 

em determinados momentos históricos com a função estratégica de produção e 

sustentação de verdades. Foi assim com a sexualidade a partir dos séculos XVIII 

e XIX, e foi assim com a transexualidade a partir das primeiras décadas do século 

XX e, mais precisamente, a partir de sua segunda metade. 
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É na obra “História da Sexualidade – a vontade de saber” que Foucault 

apresenta e discute o conceito de dispositivo da sexualidade; retirando a 

sexualidade de sua condição naturalizada; escrevendo-a enquanto um 

“dispositivo” histórico formado a partir de uma rede de saber e poder que tomou 

os corpos dos indivíduos como espaço privilegiado de controle, produção de 

verdades e resistências. 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo 
histórico: não à realidade subterrânea que se apreende com 
dificuldade, mas à grande rede da superfície em que a 
estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 
incitação ao discurso, a formação de conhecimentos, o reforço 
dos controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, 
segundo algumas estratégias de saber e de poder 
(FOUCAULT, 1997, p. 100) 

Partindo da ideia de dispositivo de aliança baseado no matrimônio, no 

parentesco, na transmissão de nomes e bens, o autor constatou a presença, cada 

vez maior, na modernidade, do dispositivo da sexualidade caracterizado pela 

produção, incitação, proliferação do falar sobre e do controle dos corpos e 

sexualidades. Com a construção do dispositivo da sexualidade, a partir da 

modernidade, foi possível perceber como os indivíduos, seus corpos e 

sexualidades foram capturados nas teias do saber/poder. O biopoder (poder 

sobre a vida) tornou-se o modelo contemporâneo de produção e controle de 

subjetividades. Foi, a partir desse contexto, que a transexualidade, 

gradativamente, transformou-se em um objeto próprio, com características 

particulares e com a singularidade de ser uma doença.  

A construção do dispositivo da transexualidade deve ser entendida 

dentro de um contexto de medicalização tanto do corpo individual quanto social 

que teve sua gênese e consolidação a partir do século XVIII/XIX. Seguindo as 

discussões deixadas por Michel Foucault, entende-se que o dispositivo da 

transexualidade se configura como um conjunto de enunciados, práticas, 

postulados, teses científicas, experiências, instituições, entre outros elementos 

que perfazem um regime de enunciados e práticas que consolidaram a 

transexualidade enquanto um transtorno de identidade de gênero e/ou disforia 

de gênero.  
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Seguindo as pistas cronológicas de Castel (2001)  localizadas, a partir 

do século XX, mais intensamente a partir da segunda metade, as formulações 

e as pesquisas sobre a transexualidade passaram por acontecimentos 

históricos relevantes na construção do dispositivo da transexualidade. Esse 

percurso genealógico tem como ponto de partida o campo da Sexologia, as 

discussões no âmbito médico e clínico e no campo da Psiquiatria e Psicanálise. 

Nesse contexto epistemológico as discussões de Henry Benjamim na obra “O 

fenômeno sexual”; Jonh Money, através das pesquisas com intersexuados e a 

construção da ideia de identidade e papéis sexuais e Robert Stoller com a 

abordagem em torno das noções de sexo e gênero em “ Sex and gender” e a 

discussão sobre a transexualidade em “A experiência transexual”, funcionam 

como eixos epistemológicos para discutir as tessituras e complexidades que 

cortam a produção e as experiências nas transexualidades. As discussões 

clássicas permitem traçar a genealogia bem como a caracterização do 

fenômeno, percebendo suas características contemporâneas, operando como 

dispositivos conceituais na construção de uma cartografia da transexualidade. 

Nesse contexto, a Medicina, principalmente a Psiquiatria foram espaços 

importantes para invenção da transexualidade. Foi a partir do substrato do 

modelo biomédico que, na segunda metade do século XX, passou a vigorar 

uma nova patologia.  

O processo de medicalização da sexualidade, principalmente, a 

separação dos comportamentos perversos dos patológicos e dos normais, foi 

um movimento que redefiniu as classificações e as condutas no que se refere 

aos comportamentos sexuais. No interior desta, a Psiquiatria e, posteriormente, 

a Endocrinologia atuaram como saberes e práticas importantes nas definições 

e caracterizações dos aspectos que envolviam os sujeitos e a relação com 

seus corpos, sexo e expressões de sexualidades.  

É na interação e reiteração com o dispositivo da transexualidade que o 

intricado jogo que perfaz a experiência transexual mostra suas potências. 

Nessa rede de produções discursivas e práticas é possível perceber tanto o 

recrudescimento bem como o alargamento das fronteiras da medicalização; 

pois os jogos de poder instituídos em torno da transexualidade contêm no 
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próprio interior do dispositivo a força da resistência, tensionando a todo instante 

a norma. 

 

Corpo(s), Gênero(s) e Sexualidade(s): os limites no campo da 

Saúde Coletiva 

 

O entendimento da transexualidade passa pela compreensão do que o 

sexo e o gênero, pois estas categorias são indissociáveis do entendimento da 

transexualidade. Nesse sentido, iluminam esse debate as discussões 

apresentadas por Judith Butler (2002; 2003). As discussões apresentadas pela 

autora configuram-se como um campo de reflexões e pesquisas, em sua gênese, 

ligado às teorias feministas, no entanto, suas análises excedem os estudos 

feministas, abrangendo diversas disciplinas das Ciências Humanas e Sociais 

como a Antropologia, Sociologia, História, entre outras.  

No que condiz às práticas no âmbito da saúde, os Serviços de 

Atendimento a(os) transexuais encontram-se situados no contexto da 

medicalização e da suposta objetividade em que a assistência à saúde tem 

orientado suas reflexões e condutas terapêuticas, tomando como referência o 

modelo biomédico e as conduções psiquiátricas. Com o entendimento de 

medicalização de corpos e sexualidades é possível perceber que os sujeitos trans 

elaboram definições, descrevem experiências e reconduzem terapêuticas no 

processo cotidiano da transexualidade. Célia, transexual entrevistada durante a 

pesquisa de campo, conta uma parte de sua trajetória na tentativa de 

compreender o que acontecia com ela na infância. A família, e principalmente, o 

campo da Medicina aparecem de forma marcante, assinalando a presença, 

principalmente deste último na psiquiatrização da sexualidade e dos 

comportamentos sexuais. É, desde jovem, a relação com o âmbito médico foi 

muito forte. Ainda adolescente foi encaminhada para psicólogos e psiquiatras, na 

tentativa de “entenderem” o que estava acontecendo. 

“Quando surgiu a diferença da minha sexualidade foi assim. Eu acho que 

devia ter uns nove anos de idade e foi no colégio. Eu fui ao banheiro com uma 

amiguinha e até aí me vendo como a coleguinha e quando eu vi que a gente era 
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diferente, aí eu vi que tinha alguma coisa de errado. Aí eu comentei com minha 

irmã I. Ela é abaixo da mais velha e ela sempre foi uma das mandonas da família. 

Eu contei para ela, e ela ficou apavorada. Aí ela conversou com um amigo dela, e 

o amigo dela disse que tinha que me levar ao psiquiatra. Nós fomos ao psiquiatra 

e, na época, não tinha Posto de Saúde e quando preencheu o nome I. C. F.1, nós 

fomos para consulta, que chamou, entrou eu e ela, aí o médico olhava para ela e 

para mim. Aí olhou para ela e perguntou se eu era o I. Ela ficou olhando para cara 

do médico, e eu comecei a rir e eu disse a ela, “Eu não te falei?” Aí ela começou 

a rir. Isso eu já tinha nove pra dez anos”. 

O que a fala da transexual Célia nos desvela é como, em algumas vezes, 

nas trajetórias trans, os sujeitos são inseridos no modelo biomédico, tendo muito 

cedo contato com toda uma matriz explicativa que acaba por apresentar os 

corpos e as mentes no âmbito medicalizados. Mas como enquadrar Célia e outras 

(os) transexuais cujos corpos e aquilo que informavam não condizem com as 

normas sociais estabelecidas? Que materializações são essas que se 

apresentam e deixam confuso um sistema classificatório? Que performatividades 

de gênero se apresentam subvertendo à matriz de inteligibilidade? Como o social 

(família, escola, instituições, entre outros) percebe, categoriza e lida com as 

“performances” que fogem à inteligibilidade proporcionada pela consonância 

sexo/corpo/gênero/desejo?  

 

Redescrições das experiências trans: feminilidade(s) e 

masculinidade(s) em discussão 

 

A construção do que é a transexualidade é algo, ainda, a ser escrito no 

contexto cultural brasileiro, no qual coexistem diferentes espaços de discursos e 

práticas em torno da transexualidade, como: o âmbito médico (serviços e 

profissionais de saúde), os movimentos sociais (gays, lésbicas, travestis, 

transexuais e transgêneros), a mídia e os próprios transexuais que de alguma 

forma interagem e disputam também uma “verdade” sobre a transexualidade.  

                                                           
1
 Referência ao nome masculino. 
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Consagrou-se na teoria social bem como na cultura a interpretação da vida 

social a partir de pares conceituais dicotômicos. Tais como: natureza/cultura, 

normal/patológico, masculino/feminino, entre tantos outros são formas de 

classificar e entender a realidade sociocultural. A oposição sexo x natureza é 

clássica nos estudos de gênero, sendo a primeira – o sexo – referência à 

natureza, ao biológico e a segunda – o gênero – referindo-se à cultura e à 

construção social das identidades de gênero. Um dos questionamentos iniciais de 

Butler recai sobre a oposição sexo x gênero, sendo este último entendido como 

os atributos culturais de um determinado sexo. Numa crítica aos estudos 

construtivista, a autora propõe uma releitura das categorias de sexo e gênero em 

que 

Se o gênero são os significados culturais assumidos pelo 
corpo sexuado, não se pode dizer que ele decorra, de um 
sexo desta ou daquela maneira. Levada ao seu limite 
lógico, a distinção sexo/gênero sugere uma 
descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros 
culturalmente construídos. Supondo por um momento, a 
estabilidade do sexo binário, não decorre daí que a 
construção de „homens‟ aplique-se exclusivamente a 
corpos masculinos, ou que o termo „mulheres‟ interprete 
somente corpos femininos (BUTLER, 2003, p. 24).  

Nesse entendimento, suas reflexões têm como objetivo questionar e trazer 

à discussão o sistema de gênero e o seu sentido através do qual historicamente 

tem sido construído. Pares categóricos como feminino/masculino, natural/artificial; 

a ideia de uma verdade íntima, essencial, única e verdadeira que congrega uma 

dimensão secreta dos sujeitos é posta constantemente em debate, sustentado por 

uma dimensão genealógica na medida em que o que está em jogo é a explicação 

das categorias fundacionais de sexo, gênero e desejo; entendendo que suas 

configurações fazem parte de um feixe de relações de poder e de estratégias 

políticas que se apresentam socialmente de múltiplas e difusas formas. 

Esse jogo se dá por oposições e complementaridades ao modelo 

heteronormativo bem como a uma gramática “homossexual” em que se misturam 

as performances de gênero gays, travestis, transexuais, transgêneros, entre 
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outras, reiterando e/ou alargando as construções de feminilidades e 

masculinidades. 

Por fim, o universo trans desvela uma pluralidade de possibilidades cuja 

alteridade conduz às observações e às análises aqui presentes onde o caráter 

paradoxal retroalimenta os jogos performativos. Nesse viés, a constituição das 

expressões trans se configura num movimento de negação/afirmação da 

identidade hegemônica, reproduzindo para o próprio âmbito das vivências as 

representações presentes no modelo heteronormativo bem como suas 

possibilidades de subversão. É esse jogo paradoxal, eivado de relações de saber 

e poder que problematiza as categorias de masculinidades e feminilidades. 
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