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SOBRE TRANSTORNOS E OUSADIAS 

Natalia Silveira de Carvalho1 
 

 

RESUMO: O artigo pretende discutir a demanda da despatologização da 
transexualidade como demanda feminista. Para tanto, problematiza o sujeito da 
ação política feminista. 
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Esse crime, o crime sagrado de ser divergente, nós o cometeremos 

sempre - Pagu 

 

Um pouco sobre transtornos 

Atualmente tem se intensificado a discussão sobre a demanda de 

despatologização da transexualidade (chamada transexualismo pelo discurso 

das leis jurídicas e psiquiátricas) num contexto mundial, pois o Diagnóstico 

Estatístico de Doenças Mentais (DSM), cuja última alteração ocorreu em 1994 

se encontra prestes a sofrer mais alterações no ano de 2012, sendo o 

momento atual propício para uma análise sobre a possível retirada ou não do 

transexualismo desta lista de doenças mentais a serem tratadas, gerando uma 

efervescência de considerações tanto contra quanto a favor da existência do 

diagnóstico. O CID (Classificação Internacional de Doenças) também considera 

a transexualidade uma doença mental digna de medicalização. 

O argumento mais contundente em relação à defesa da manutenção do 

diagnóstico seria sua relevância instrumental para quem pleiteia a cirurgia de 

redesignação sexual. Seria o diagnóstico o trampolim para a conquista do 

direito à “livre” escolha do sexo por quem entende necessária tal modificação 

em seu corpo. 

                                                           
1 Bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, mestranda 
vinculada ao Programa de Pós-Graduação do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre 
Mulher, Gênero e Feminismo (PPGNEIM) – UFBA. Contato: nsilveira.carvalho@gmail.com 
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Entretanto, devemos nos preocupar com as dimensões polícias deste 

diagnóstico sobre a constituição identitária dos seres marginalizados pela 

norma de gênero, uma vez que “o pessoal é político”. 

Encontro em Judith Butler2 uma importante interlocutora para as 

reflexões que me instigam: 

O diagnóstico reforça formas de avaliação psicológica que 
pressupõem que a pessoa diagnosticada é afetada por forças 
que ela não entende. O diagnóstico considera que essas 
pessoas deliram ou são disfóricas. Ele aceita que certas 
normas de gênero não foram adequadamente assimiladas e 
que ocorreu algum erro ou falha. Ele assume pressupostos 
sobre os pais e as mães e sobre o que seja ou o que deveria 
ter sido a vida familiar normal. Ele pressupõe a linguagem da 
correção, adaptação e normalização. Ele busca sustentar as 
normas de gênero tal como estão constituídas atualmente e 
tende a patologizar qualquer esforço para produção do gênero 
seguindo modos que não estejam em acordo com as normas 
vigentes (ou que não estejam de acordo com uma certa 
fantasia dominante do que as normas vigentes realmente são). 

Compreender a reivindicação pelo diagnóstico enquanto uma 

essencialização estratégica incorre no risco de cairmos na cilada lingüística do 

discurso patológico: a constituição do self enquanto patologia social impõe a 

necessidade do auto-reconhecimento como ser abjeto e errado para que o 

Estado propicie caridosamente a possibilidade de existência após uma série de 

procedimentos terapêuticos. O diagnóstico mostra-se como discurso 

excludente da linguagem de auto representação – a pessoa assume outra 

linguagem para expressar quem é e o que pretende ser – correspondendo a 

uma invasão que permeia o self de forma massacrante. 

Tal discurso exclui tudo isso, ao mesmo tempo em que 
apresenta a promessa – se é que não é uma chantagem – de 
que você tem uma chance de alcançar a sua vida, o corpo e o 
gênero que você quer, dado que você concorde em falsificar a 
si mesma e, ao fazê–lo, em apoiar e ratificar o poder desse 
diagnóstico sobre muitas pessoas no futuro.3 

Falar a linguagem do diagnóstico é assumi-la como linguagem própria, 

não se obtendo espaço para falar aquilo que se pensa: que a transexualidade 

                                                           
2 BUTLER, Judith. Desdiagnosticando o Gênero. IN Physis Revista de Saúde Coletiva, vol. 19, 
n.01, Rio de Janeiro, 2009, p. 97. 
3 Ibidem, p. 113. 
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não é uma patologia, que deve ser encarada como mais uma experiência de 

gênero4. 

A necessidade do aval médico e estatal para a realização da mudança 

de sexo apenas deixa claro o papel das instituições para a manutenção da 

ordem de gênero binária e patriarcal. Afinal, quantas de nós necessitamos do 

aval do Estado para implante de prótese de silicone nos seios a fim de 

intensificar a performance de gênero? Ou ainda, no caso daqueles detentores 

de pênis, não há a necessidade do aval estatal para a ingestão de Viagra. 

Contudo, quando os mecanismos voluntários de modelagem não 

correspondem ao esperado e desejável para qualquer dos sexos, observa-se a 

intervenção estatal para impedir tais investimentos. 

As montagens do corpo só se encontram legitimadas quando atuam 

dentro da norma. É normal e desejável uma mulher fazer dieta, consumir a 

indústria cosmética, tomar hormônios em decorrência da menopausa. É normal 

e desejável um homem se preocupar com a potência sexual, tomar Viagra ou 

aumentar o tamanho do pênis.  

Há construções corporais que atuam dentro dos parâmetros normativos 

e outras não. Para as primeiras há uma ilusão de autonomia que só é quebrada 

quando analisamos os casos que desafiam a ordem de gênero. Tal controle 

sobre o texto inscrito sobre os corpos se justifica uma vez que os indicadores 

corporais possibilitam a leitura do sexo – são as formas do corpo tornar-se 

legível. 

No caso da cirurgia de redesignação sexual, há necessidade de se 

evidenciar um transtorno para a realização da cirurgia, afinal, para que um 

homem, um macho da espécie, iria querer se rebaixar ao corpo de uma fêmea? 

E porque uma mulher abandonaria o “belo sexo” para se atrever a invadir o 

universo masculino? 

Transgredir as normas de gênero implica em ousadia exacerbada que 

deve ser silenciada pelo ordenamento social, a fim de desencorajar e minar as 

                                                           
4 BENTO, Berenice Alves de Melo. O que é transexualidade. São Paulo: Brasiliense, 2008. 
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possibilidades de auto-identificação fora dos pares binários. Neste sentido, o 

discurso médico e jurídico apresenta-se extremamente útil para implantar no 

imaginário social o caráter de anomalia das identidades disformes. 

Neste debate, outra interlocutora interessante é Márcia Arán5 ao 

acrescentar que “A força da normatização se dá justamente pelo recalque, pelo 

repúdio ou mesmo pela foraclusão deste território que deve permanecer fora 

das possibilidades de simbolização.” 

O DSM se apóia em modelos estereotipados de feminilidade e 

masculinidade para o diagnóstico, principalmente por descrever os padrões a 

serem observados no comportamento de garotos e garotas. Talvez este seja o 

maior risco do diagnóstico: considerar meninos e meninas que não apresentam 

interesses hegemônicos como transexuais e agilizar o processo de 

transformação a fim de diminuir sofrimentos. Contudo, nem todos os meninos 

que brincam com a Barbie da irmã são transexuais, nem todas as meninas que 

se identificam com heróis estereotipicamente masculinos são transexuais. 

Figuras que causam estranhamento nos fazem pensar o quanto estamos 

presos a valores binários de construção da identidade e do quanto impomos 

aos outros, enquanto micro-poder regulador, que se expressem segundo estes 

parâmetros. “É ele ou ela?” podemos nos perguntar quando nos deparamos 

com as figuras que habitam a fronteira. 

É impossível não voltar a Joan Scott6 e aos elementos inter-cortados de 

sua conceituação de gênero: símbolos culturais, conceitos normativos, 

instituições e organizações sociais e identidade subjetiva. A autora coloca as 

instituições e organizações sociais como locus de construção das 

representações de gênero, assim como coloca que os conceitos normativos 

atribuem o sentido dos símbolos culturais que influenciam e delimitam a 

identidade subjetiva, esta identificada como produto e processo. “Eles não são 

elas” diz a norma e o discurso médico-jurídico que norteia a construção do self. 

                                                           
5 ARÁN, Márcia. A Transexualidade e a Gramática Normativa do Sistema Sexo-Gênero. Ágora. 
Rio de Janeiro, v. IX n. 1 jan/jun 2006, p. 52. 
6 SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma Categoria Útil para a Análise Histórica. Trad. SOS 
Mulher, Recife, 1991 
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Posso assinalar que não sendo o corpo o cabide da cultura7, este não se 

encontra alheio às construções culturais e a nossas expressões particulares de 

entendimento do mundo e de nós mesmos. A despeito das críticas que 

posteriormente se instalaram ao pensamento do feminismo existencialista de 

Simone de Beavouir, ela ainda se coloca como fonte de importantes reflexões 

sobre a mulher, o feminino, as relações de poder e o lugar do corpo nestas. 

Para a autora francesa, o corpo é situação8, “[...] é nossa tomada de posse do 

mundo e o esboço de nossos projetos”. 

O corpo é nosso projeto enquanto sujeitos que reivindicam direitos – 

principalmente o direito à existência. Contudo, 

[...] é também verdade que há condições sem as quais o 
próprio fato da existência aparece como impossível. A 
presença no mundo implica rigorosamente a posição de um 
corpo que seja a um tempo uma coisa do mundo e um ponto 
de vista sobre esse mundo: mas não se exige que esse corpo 
possua tal ou qual estrutura particular.9 

 Neste sentido, pensando na reivindicação de direitos de corpos 

ininteligíveis frente a norma de gênero binária, heterossexual e, porque não 

dizer, patriarcal, é inevitável pensar como se dá o processo político de luta pelo 

direito à existência (não necessariamente à inteligibilidade). 

 Muito sobre ousadias 

Identifico o debate sobre a despatologização das identidades trans no 

bojo das discussões das teorias feministas sobre sexo, gênero, corpo e desejo, 

ao mesmo tempo em que identifico também uma história de estranhamento 

entre trans e o movimento feminista. Deste modo, considero relevante alguns 

apontamentos sobre como se dá a inserção das transexuais no movimento 

feminista no contexto latino-americano e sobre o sujeito político do feminismo. 

Para tanto, analiso dois documentos: a carta apresentada pelas 

mulheres transexuais antes da realização do X Encontro Feminista da América 
                                                           
7 NICHOLSON, Linda. Interpretando o Gênero. IN Revista Estudos Feministas, vol. 8, n. 02, 
2000, pp. 09-41. 
8 BEAVOUIR, Simone de. O Segundo Sexo: Fatos e Mitos. Trad. Sérgio Milliet. 4 ed. São 
Paulo: Difusão Européia do Livro, 1970, p. 54. 
9 Ibidem, p. 29. 
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Latina e Caribe, realizado no Brasil em 2005 e a carta de encerramento da XI 

edição do mesmo Encontro, realizado no México em 2009. As cartas 

simbolizam momentos diferentes. 

A primeira trata de uma reivindicação das mulheres transexuais e 

travestis que anteriormente participavam dos Encontros diluídas entre as outras 

mulheres participantes e que naquele momento solicitavam sua participação 

como grupo político10. A segunda é o encerramento do Encontro posterior, em 

que as mulheres trans participaram como grupo dentro do movimento. 

A carta apresentada em 2005 não se dirigia à organização, mas às 

feministas em geral que participariam do evento e questionava o sujeito 

legitimado do feminismo, defendendo que a anatomia não deveria ser um 

critério para a participação ou exclusão da política feminista. Além disso, o 

documento faz referência aos esforços dentro do feminismo para integrar as 

diferenças de classe, etnia, orientação sexual, regional, lingüística, etária e 

muitas outras apresentadas pelas “mulheres” feministas e que a identidade 

trans apenas constituiria em mais uma diferença entre as “mulheres”. Além 

disso, o documento ressalta a heterogeneidade dentro da identidade trans. 

A carta do XI Encontro, em uma de suas colocações finais assinala 

“[...]la bienvenida a las mujeres trans”. Compreendo esta colocação como 

expressão de um momento da política feminista que agrega mais uma 

reivindicação identitária. Além disso, a carta trata, em diferentes momentos e 

reiteradas vezes, da questão da diferença dentro do próprio movimento e do 

combate ao fundamentalismo dentro do feminismo. Para este combate, propõe-

se a criação de espaços permanentes de discussão política, com a 

incorporação de temáticas como orientação sexual e identidade de gênero. 

Outro ponto relevante do documento é a referência constante da 

necessidade de fortalecimento da cidadania das mulheres e da resignificação 

                                                           
10 MALUF, Sônia Weidner. Políticas e teorias do sujeito no feminismo contemporâneo. In: 
Gênero em movimento: novos olhares, muitos lugares , Florianópolis: Editora Mulheres, 2007, 
v.1, 31-44. 
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da democracia, mas sem abandonar as conquistas já adquiridas por meio dos 

espaços de participação oferecidos pelo modelo da democracia liberal. 

O debate democrático dentro do feminismo não constitui apenas a 

participação quantitativa das mulheres na política, mas do questionamento da 

constituição do próprio sujeito político. Neste sentido, percebo a reivindicação 

das travestis e transexuais pela inserção no movimento feminista como uma 

representação possível das articulações teóricas e políticas do feminismo 

contemporâneo. Segundo Tânia Navarro Swain11,  

Colocando em pauta o corpo sexuado como uma construção 
social, os feminismos contemporâneos, que adquiriram 
visibilidade justamente a partir desta pergunta de De Beavouir 
(1966) desarticulam a última certeza da ciência e da biologia, 
por isso fica claro que não basta ter uma genitália específica 
para ser mulher ou homem. 

Acreditar em uma natureza do corpo que limita seu comportamento e 

atrela valores considerados normais dentro de um corpo social é um ato 

político que determina a inteligibilidade dos corpos em sociedades como a 

nossa em que é o sexo (entendido como dado da biologia, da natureza) que 

determina a identidade. 

Neste sentido, a identidade trans apresenta uma postura subversiva e, 

como aponta Butler12, sua condição abjeta é um sítio de resistência à norma de 

gênero numa perspectiva heterossexual, apesar de não ser necessariamente 

transformadora. 

Ser produto das representações sociais implica em afirmar que há um 

investimento cultural na formação da corporalidade e da subjetividade na forma 

de disciplinamento – o engendramento dos corpos faz parte da norma binária 

de inteligibilidade social.  

                                                           
11 SWAIN, Tânia Navarro. Os limites do corpo sexuado: diversidade e representação social IN 
Estudos Feministas, janeiro/junho, 2008, p. 5-6. 
 
12 BUTLER, Judith. Cuerpos que importan: sobre los limites materiales y discursivos del sexo. 
Barcelona: Paidós, 1995. 
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Este disciplinamento sobre os corpos a fim de garantir seu 

engrendramento deve ser compreendido na medida em que “[...] o gênero é um 

elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas 

entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de 

poder.”13“Homem” e “Mulher” são, pois, categorias em disputa no contexto 

social, uma vez que seus significados são instáveis, fluidos. O corpo configura-

se, portanto como locus de disputa de poder sobre seu significado e é lugar de 

prática de controle social e de um poder disciplinar produtivo. 

Dialogando um pouco mais com o conceito de gênero em Butler, é 

interessante compreende-lo a partir da teoria da performatividade, ou seja, 

como citação e reiteração. 

[...] a norma do sexo assume o controle na medida em que ela 
é citada como uma tal norma, mas ela também deriva seu 
poder através das citações que ela impõe.[...] O processo 
dessa sedimentação – ou daquilo que poderíamos chamar 
materialização – será uma espécie de citacionalidade, a 
aquisição do ser através da citação do poder, uma citação que 
estabelece uma cumplicidade originária com o poder na 
formação do eu.14 

O caráter citacional e a mediação do tempo nesta (re)produção 

constante possibilita fissuras no script do gênero como performance. Explorar a 

capacidade da fissura, do borrado, é uma ferramenta metodológica frutífera 

para pensar em como se constitui o sujeito da ação política. 

Para Butler, é necessário mais do que questionar a participação das 

“mulheres” na política, mas também questionar como o sujeito do feminismo é 

constituído pelas mesmas estruturas de poder pelas quais se busca a 

emancipação, uma vez que  

O ‘sujeito’ é uma questão crucial para a política, e 
particularmente para a política feminista, pois os sujeitos 

                                                           
13 SCOTT, Joan W. Gênero: uma Categoria Útil para a Análise Histórica. Trad. SOS Mulher, 
Recife, 1991. 
 
14 BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do ‘sexo’. In: LOURO, 
Guacira Lopes. (org.). O corpo educado – Pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2010. p.p. 153-172. Disponível em: http://www.ufscar.br/cis/wp-
content/uploads/Guacira-Lopes-Louro-O-Corpo-Educado-pdf-rev.pdf, Acesso em: 26 de abril de 
2011. p, 122-123 
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jurídicos são invariavelmente produzidos por via de práticas de 
exclusão que não ‘aparecem’, uma vez estabelecida a 
estrutura jurídica da política.15 

Para compreender o sujeito da ação política, especialmente da ação 

política feminista, é preciso desconfiar da democracia liberal e sua forma de 

cidadania, instituída pela universalização, pela igualdade formal e pela 

participação regulamentada pela lei para que esta não seja infringida. 

Neste sentido, para a democracia liberal, a noção de representação 

envolve em seu conceito um determinado sujeito político – uno, racional e 

modelado pelo masculino – e sua participação é regida e fundamentada pelas 

normas do espaço público, relegando ao espaço privado as diferenças. As 

estruturas jurídicas contemporâneas, inclusive na esfera da participação, visam 

cristalizar, naturalizar e gendrar as categorias de identidade. 

Se o pessoal é político e se as dimensões pública e privada se 

confundem, politizar a gama de relações de poder antes reguladas pela retórica 

da privacidade faz parte da política radical feminista. Neste sentido, questionar 

a constituição do sujeito da ação política não á negá-lo como possibilidade, e 

sim estratégia coerente com os propósitos de uma democracia radical. Esta 

constituição, delimitada a todo momento por relações de poder, passa pela 

própria constituição dos corpos. Se o gênero é uma gama de construções 

performáticas cotidianas, o ato de constituir-se como sujeito gendrado é uma 

ação política repleta de significados. 

O pensamento do Movimento Feminista da segunda onda, como um dos 

chamados Novos Movimentos Sociais emergentes da efervescência política do 

“Maio de 1968” representou avanços na teoria social que possibilitaram 

alterações na concepção de identidade. Juntamente com o pensamento 

marxista, a leitura lacaniana de Freud, os trabalhos em lingüística de Ferdinand 

de Saussure que concebe a língua como sistema social e o trabalho de Michel 

                                                           
15 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Trad. Renato 
Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 19. 
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Foucault na formulação de uma “genealogia do sujeito”, o feminismo contribuiu 

para uma concepção pós-moderna de identidade16. 

Tal concepção difere da idéia trazida pelo Iluminismo de um sujeito 

unitário marcado pela razão, consciência e ação, assim como também difere da 

concepção sociológica do sujeito que mesmo reconhecendo a construção da 

identidade pela interação do “eu” com a sociedade, ainda é permeada pelo 

dualismo cartesiano e pela noção de causalidade. Para Sturart Hall a 

identidade do sujeito pós-moderno é uma “celebração móvel”, definida 

historicamente, admitindo a existência de identidades contraditórias em um 

mesmo sujeito. 

 Para pensar o feminismo como política identitária, ainda para questionar 

este modo de política, não concebo a identidade como ponto de partida. 

Pensar a identidade é o fazer político – pensar a constituição do sujeito por 

meio da experiência política, por meio da demanda pela despatologização da 

transexualidade – tomando esta identidade como contingencial. Além disso, 

tencionar as diferenças para pensar a identidade é reivindicar a experiência do 

paradoxo que tem marcado a política feminista17.  

Em contrapartida, na noção liberal de cidadania, a unicidade é requisito 

chave para a participação na esfera pública – diferenciada e especial perante 

as outras. Quando este âmbito público não é mais pensado pelo modelo liberal 

e o campo teórico identifica públicos subalternos capazes de produzir contra-

discursos – sendo o próprio feminismo um desses espaços – os corpos 

ininteligíveis para a gramática da diferença sexual também inscrevem contra-

discursos. 

É neste sentido que analiso a demanda trans por reconhecimento e 

legitimidade dentro do feminismo e a demanda de despatologização trans 

como demanda feminista. O feminismo, como contra-público subalterno, se 

                                                           
16 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomás Tadeu da Silva e 
Guacira Lopes Louro. 6. Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
17 SCOTT, Joan W. A cidadã paradoxal – As feministas francesas e os direitos do homem. 
Tradução de Élvio Antônio Funck. Florianópolis: Ed. Mulheres, 2002.  
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abre para mais uma possibilidade de discurso subalternizado pela diferença 

sexual. 

Não considero a abertura uma possível derrocada da categoria “mulher”. 

Pelo contrário. Seguindo as elaborações teóricas sobre a categoria “mulher” e 

mais as contribuições dos estudos de gênero a partir da teoria da 

performatividade, suponho que a manifestação hiperbólica do feminino é uma 

possibilidade de subversão da lei heterossexual que informa nossas 

construções corpóreas gendradas e baseadas na diferença sexual. Os trânsitos 

de gênero representam o impossível dentro de uma normatividade 

heterossexual e, por que não dizer, patriarcal. 

A partir dos esforços desconstrutivistas do pós-estruturalismo, não é 

possível se referir à categoria “mulher” sem suas problematizações. Falar em 

cidadania das mulheres – e em uma cidadania feminista -, principalmente num 

contexto político regido pela democracia burguesa – corolário de um estado 

igualmente burguês que exclui as mulheres do pacto social18 – nos leva a um 

falso dilema entre igualdade e diferença. 

Falar em igualdade em nosso sistema democrático é primeiramente 

reivindicar e problematizar um princípio deste sistema e do estado democrático 

de direito que é reafirmado pelo âmbito público burguês como estratégia de 

dominação – utiliza-se a retórica da igualdade a fim de desconsiderar o gênero 

como categoria de participação na política. Ao mesmo tempo, se precisamos 

de demandas específicas, devemos reafirmar nossa diferença. 

Nós, as feministas, não podemos renunciar à ‘diferença’; tem 
sido nossa ferramenta analítica mais criativa. Não podemos 
renunciar à igualdade, ao menos quando desejamos nos 
referir aos princípios e valores de nosso sistema político.19 

Entendo a dicotomia igualdade/diferença nos termos em que 

compreendo as demais dicotomias público/privado e masculino/feminino. 

Segundo Scott20, “A igualdade construída a cada lado da oposição binária 

                                                           
18 PATEMAN, Carole. O Contrato Sexual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 
19 SCOTT, Joan W. A igualdade versus diferença: os usos da teoria pós-estruturalista.  
Debate Feminista (edição especial em português), 1988, p. 217. 
20 Ibidem., p. 220. 



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 

 

oculta o múltiplo jogo das diferenças e mantém sua irrelevância e 

instabilidade.” 

Portanto, compreendo que qualquer esforço teórico e político sobre a 

cidadania feminista deve superar as falsas dicotomias que nos prendem a 

formas ainda precárias de participação, assim como conceber a categoria 

“mulher” em constante disputa e aberta a re-significações, a fim de escapar 

ainda de outra dicotomia: homens e mulheres bio/homens e mulheres trans. 

Falar em mulher, no singular, ou mesmo num plural generalizante, sem 

qualquer ressalva, sem qualquer reflexão trazida pelo feminismo pós-

estruturalista, invisibiliza as relações de poder que formam o constructo mulher. 

Como bem sustenta Silvana Aparecida Mariano21, 

A repressão das diferenças no interior de cada grupo de 
gênero, como destaca também Judith Butler, funciona para 
construir as reificações do gênero e da identidade, 
alimentando as relações de poder e cristalizando as 
hierarquias sociais[...] Neste sentido, a categoria ‘mulheres’, 
ao pretender ser globalizante, torna-se normativa e excludente 
e ignora outras dimensões que marcam privilégios, como de 
classe e de raça. 

 

“Mulher” é uma categoria em constante disputa e um projeto político, 

principalmente no atual contexto democrático. É importante defender 

“mulheres” como categoria perante os mecanismos institucionais de 

participação, mas como identidade fluida e contingencial, a fim de possibilitar 

formas de unidade e ação comuns22. 

As mulheres existem, mas a própria categoria é tomada por sua 

contingência e, como feministas, devemos nos expor aos questionamentos 

advindos do processo democrático e suas incertezas – mesmo que os ventos 

mudem e a categoria perca sua utlilização política. 

Considerações Finais 
                                                           
21 MARIANO, Silvana Aparecida. O sujeito do feminismo e o pós-estruturalismo. In Revista 
Estudos Feministas, vol. 3, n. 3, Setembro-Dezembro, 2005, pp. 483-501, p. 487. 
22 MOUFFE, Chantal. O regresso do político. Lisboa: Grandiva, 1993. 
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A continuidade entre sexo/gênero/desejo exigida pela norma 

heterossexual marca todos os corpos, mesmo os que cumprem a norma, já que 

a heterossexualidade não é apenas uma prática sexual, mas um modo de vida 

que implica na performance de gênero dos indivíduos, e assim como as demais 

orientações sexuais, é um fenômeno histórico.  

A pergunta que a identidade trans coloca ao feminismo é “o que é ser 

mulher?”, “o que é ser homem?” e isso talvez incomode pelas implicações 

práticas da resposta apresentada. Se somos mulheres por nascermos com 

uma vagina, então a luta por igualdade não se justifica, uma vez que nesta 

concepção somos naturalmente diferentes, naturalmente preparadas para a 

prole, para sermos mães e para sermos penetradas por um pênis a fim de 

garantir o comportamento sexual capaz de contemplar nosso destino biológico. 

Contudo, se a biologia não é o destino, se aprendemos a ser mulher, 

então não é a vagina que determina o gênero, nem mesmo o pênis, o que 

também é uma resposta incômoda. Afinal, quem nós somos? O que nos une 

como feministas, se não o fato da luta pelos direitos das mulheres? Se as 

mulheres não existem, existe o feminismo? 

Talvez seja interessante olhar para o lado dos seres abjetos para a 

norma heterossexual a fim de alargar as margens do território da abjeção, da 

não-existência. Reivindicar a incoerência, a impossibilidade, o fator queer 

prenhe nas identidades desajustadas a fim de descobrirmos o que é gritante: o 

território da abjeção afeta todos nós, trans, héteros, lésbicas, uma vez que a 

heteronormatividade nos relega, a todos, ao território do impronunciável. 

A partir das reflexões teóricas, compreendo ser a demanda pela 

despatologização da transexualidade uma demanda feminista – e um exercício 

político de problematização do sujeito político do movimento social. Alargar o 

espaço de abjeção habitado por transexuais e “mulheres” e possibilitar o 

encontro das interseccionalidades pode ser um fator produtivo para a política 

feminista e para um feminismo que se reivindica trans. 
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Não contestar o modelo de participação delineado pela norma jurídica, 

prenhe da razão dualista, machista e heterossexual é admitir a possibilidade 

identitária modelada pelo modelo de participação política liberal. Assim, as 

mulheres continuam mulheres, o público continua no seu lugar, separado do 

privado, e as demais classificações do desvio continuam como tal: 

classificações do incomum e incongruente, passíveis de reajuste e eliminação. 
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