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Resumo A partir da discussão e crítica da constituição do modelo dicotômico de se compreender a 

realidade pretendemos abordar o (não) reconhecimento da transexualidade, em nossa sociedade. A 

partir da premissa que a transexualidade fere a dualidade do mundo ocidental, contrariando as 

normas estabelecidas que envolve a questão de gênero e sexo. A fim de percebermos que as várias 

negações sociais que os transexuais sofrem produzem um não reconhecimento influenciando 

diretamente na produção de sua identidade individual que é configurada sob estigmas, preconceitos 

e ausência de respeito. 
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Imagina a sensação de você se sentir preso num corpo que não é o seu, um corpo que não 

condiz com a experiência do seu ser subjetivo. Sempre que penso nessa possibilidade minha 

memória se remete ao filme “A Chave Mestra” 
2
, no qual a personagem principal, por conta de um 

feitiço, tem sua alma aprisionada num corpo que não é o dela. Obviamente, o filme retrata uma 

experiência que é construída numa ficção. Só que em nossos dias existem várias pessoas que 

vivenciam essa experiência de se sentir presa num corpo que não é o seu. A experiência transexual
3
 

gera essa sensação nos indivíduos que por ela passam. E para que essas pessoas sejam libertadas 

desses corpos que não são os seus, a solução encontrada pela medicina e sancionada pelo Direito foi 

a cirurgia de transgenitalização. Ou seja, em nossos dias para que os indivíduos que vivenciam o 

fenômeno transexual sejam livres é necessário que eles sintam a navalha na carne. Pois segundo a 

lógica médica é por meio da correção corporal que esses indivíduos se sentiram livres, felizes, 

adequados. 

Não cabe aqui um resgate aprofundado das diversas literaturas que colocam a cirurgia como 

o remédio para a transexualidade, mas é válido situarmos de que maneira a experiência transexual e 

pensada a partir da biomedicina. Tomaremos como base da visão médica a perspectiva da pós-

doutora em Bioética e referência internacional na área, Maria do Céu Patrão Neves entende por 

transexualidade. Neves (2007) aborda a transexualidade a partir da visão patológica. Pois, segundo 

ela, trata-se de pessoas em que o sexo psicológico é divergente do sexo biológico; dessa forma, não 

                                                           
1
Aluno bolsista CAPES do Programa de pós graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Vitória, Espírito Santo, Brasil. 
2
 Filme estadunidense produzido pela Universal Pictures em 2005. 

3
 Entendemos a transexualidade, assim como Berenice Bento (2006) uma experiência identitária que entra em conflito 

com as normas de gênero. As normas de gênero segundo Bento (2006) estabelecem que, socialmente, ser homem é ter 

pênis e ser mulher é ter uma vagina e, ainda, que devem os indivíduos devem ser heterossexuais. 
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se identificam com o sexo de origem e, por isso, se percebem prisioneiros. Segundo Neves (2007), a 

transexualidade é patologia psíquica, que não encontra se não parcial e muitas vezes efêmero alívio 

nas múltiplas intervenções farmacológicas e cirúrgicas a que se convencionou chamar “mudança de 

sexo” e, como manifestação patológica, o indivíduo requer tratamento. (NEVES; OSSWALD, 

2007, p. 163) 

Nessa lógica, é por meio da cirurgia que as pessoas que “sofrem” com a transexualidade 

conseguiriam ser plenas, seriam possibilitadas de se reconhecer como normais. Pela perspectiva 

médica a castração física promoveria o fim das castrações sociais. Pois se a transexualidade é uma 

doença e toda doença gera limitações físicas, que por consequência promove diversos tipos de 

limitações sociais, a cirurgia de transgenitalização entendida como cura física também poria fim 

nessas limitações sociais. Só que nas práticas diárias das nossas vivências da sociedade ocidental a 

realidade é outra, muito mais complexa.  

Não é de hoje que temáticas envolvendo a sexualidade travam muitos debates em vários 

setores de nossa sociedade. Em especial, a questão da transexualidade há muito vem gerando 

inúmeras discussões nos mais diversos círculos. Tendo em vista que é recente
4
 a legalização da 

cirurgia de mudança sexo no Brasil, ainda existem muitos embates, dúvidas e preconceitos a 

respeito do assunto que permeiam o cotidiano de todos os cidadãos de uma maneira geral, pois 

apesar de ser uma prática cirúrgica legalizada e legitimada pelos campos médicos e jurídicos, a 

transexualidade ainda gera muita polêmica quando partimos para vivências do dia a dia, em que 

muitas vezes os discursos médico e jurídico não conseguem alcançar.  

Nesse sentindo, que cabe tentar compreender como o processo de reconhecimento dos 

indivíduos que optam pela mudança de sexo é complicado e conflituoso em nossa sociedade. O 

processo de mudança de sexo atinge muitas normas e regras socioculturais que estão estabelecidas 

historicamente na qual rechaça qualquer identidade sexual que foge dos binarismos homem/mulher 

e masculino/feminino que configuram as relações e as posições dos indivíduos na sociedade 

ocidental. 

Nesse aspecto acredito ser válido resgatar rapidamente a discussão atual que se tem sobre 

gênero, em especial, a noções propostas pela filósofa americana Judith Butler, um dos proeminentes 

nomes dos estudos queer que trabalha com o conceito de gênero e todos os seus desdobramentos no 

que se refere às relações de poder e o impacto desse nas posições sociais dos indivíduos. Butler 

(2003) traz uma leitura a respeito da instável noção das identidades existente em nossa sociedade, 
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além de desnaturalizar a binaridade dos gêneros masculino e feminino naturalizada no mundo 

ocidental. A filósofa ainda traz luz sobre a estrutura de poder que determina a aceitação ou negação 

de identidades e práticas sexuais. Butler, em sua teoria, mostra que são legitimas as manifestações 

sexuais consideradas divergentes em nossa sociedade. Um ponto importante da teoria de Butler 

(2003) é que ela retira a ideia que o conflito é produzido no sujeito (discurso médico) e transfere 

esse conflito para as normas de gênero, nos mecanismos originados histórico e socialmente que 

criam identidades patologizadas.   

Em Butler (2003), o gênero é compreendido e aplicado de maneira diferente do sexo, pois 

para a autora o gênero é a identidade chave para a configuração dos sujeitos, sendo ele fator que 

qualifica a vida desses sujeitos no interior da inteligibilidade cultural. Butler (idem) coloca o gênero 

como ato performativo que gera dominação e coerção a nomeação do sexo - pênis/masculino, 

vagina/feminino. Dessa forma estabelece uma realidade social por meio de uma configuração e 

percepção de uma corporeidade restrita e específica. Sendo assim, vemos que existe de alguma 

forma, uma “orientação” para que os indivíduos se enquadrem dentro das práticas sociais, afetivas, 

eróticas e sexuais, no modelo estabelecido da heterossexualidade, conformando a nossa sociedade 

num regime heteronormativo. 

Dessa maneira vemos que a transexualidade em nossa sociedade não é aceita porque ela 

rompe com as dicotomias homem/masculino e mulher/feminino impostas aos indivíduos. A partir 

de uma noção sócioantropológica, temos como definição de transexualidade a mesma proposta por 

Berenice Bento, que a define como: 

uma dimensão identitária localizada no gênero, e se caracteriza pelos conflitos potencias 

com a normas de gênero à medida que as pessoas  que a vivem reivindicam o 

reconhecimento social e legal do gênero diferente ao informado pelo sexo, 

independentemente da realização da cirurgia (BENTO, 2008, p. 183) 

 

As dicotomias estabelecidas pela heteronormatividade esperam a coerência entre sexo, 

gênero e sexualidade, uma coerência tida como “natural”, no qual os indivíduos deveriam 

apresentar. Essa coerência também situa e define os corpos que fogem dessa coerência. Dessa 

forma, esses sujeitos que fogem do padrão dito normal da relação esperada gênero-sexo-sexualidade 

não se enquadram nessa relação de forma linear e natural. Os indivíduos transexuais não se 

encaixam no que foi socialmente estipulado e naturalizado como próprio ao seu sexo biológico, os 

indivíduos transexuais burlam a “coerência” imposta pela nossa sociedade e por isso por muitas 

vezes tem sua identidade negada em diversos âmbitos de nossa sociedade. Os indivíduos 

transexuais ao fazerem a cirurgia para retirada do membro que os liga a um sexo indesejado, sofrem 

não apenas uma castração física, mas também uma castração social. A navalha é passada em seus 
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corpo não apenas no ato da cirurgia, existe uma navalha simbólica que os fere constantemente, os 

cortes que essa navalha simbólica cria gera estigmas e impedimentos socais.  

Os indivíduos transexuais sofrem diversas negações da sua identidade em suas relações 

sociais cotidianas, sendo assim, fica claro que o campo jurídico e o campo médico não dão conta de 

atender completamente esses indivíduos. Temos que compreender, por exemplo, que um homem 

que se sujeita a uma cirurgia de transgenitalização quer ser reconhecido como uma mulher. Só que 

em nossa sociedade esse reconhecimento não vivenciado por grande parte dos indivíduos que 

passam pela cirurgia de mudança de sexo.   O reconhecimento que é garantido aos transexuais é o 

que se estabelece sob a insígnia da doença, pois o campo médico os vê necessitados de cura, 

submetendo os transexuais à cirurgia de mudança de sexo, ou seja, o direito de reconhecimento se 

dá por meio do estigma da doença que reafirma o binarismo de gênero. 

A nossa sociedade através de suas instituições utiliza diversos mecanismos que moldam a 

nossa subjetividade e nos leva a perceber a heterossexualidade como a única possibilidade coerente. 

Esse moldar de subjetividades se estende para além de um desejo sexual. O sistema sexo/gênero 

proposto por Gayle Rubim (1993) nos engessa ao ponto de não conseguirmos compreender que 

possam existir possibilidades identitárias além daquelas do que eu nomeio como caixinha de 

performances sociais de gênero aceitáveis que esse sistema cria, é a relação homem – masculino e 

mulher –feminino. Todas as identidades que fogem dessa coerência, são condenadas ao limbo 

social, como também sempre são enquadradas como desejos sexuais desviantes. Todavia nem 

sempre o não enquadramento nessa lógica está relacionada apenas a desejos sexuais.  

Berenice Bento (2008) pontuou sobre essa imposição e restrição social sobre os desejos e 

performances identitárias ao nomear essas regras como heteroterrorismo. Bento (2008) entende que 

o heteroterrorismo atua quando um indivíduo é ridicularizado por não se situar dentro da caixinha 

de performances, toda vez que ele sofre algum tipo inibição, violências e não reconhecimento por 

não se configurar dentro dessas performances aceitáveis. 

Nesse aspecto, veremos que a perspectiva de Charles Taylor sobre o processo de 

configuração de identidade do indivíduo nos ajudará entender melhor os prejuízos que essa negação 

existente em nossa sociedade da identidade transexual. Taylor entende que a: 

(...) característica crucial da vida humana é seu caráter fundamentalmente dialógico. 

Tornamo-nos agentes humanos plenos, capazes de nos compreender a nós mesmos e, por 

conseguinte, de definir nossa identidade, mediante a aquisição de ricas linguagens humanas 

de expressão. Para meus propósitos aqui, desejo tomar a linguagem no sentido amplo, 

cobrindo não só as palavras que falamos mas também outros modos de expressão por meio 

dos quais nos definimos, incluindo as “linguagens” da arte, do gesto, do amor etc. Mas 

aprendemos esses modos de expressão por meio de intercâmbios com outras pessoas. As 

pessoas não adquirem as linguagens de que precisam para se autodefinirem por si mesmas. 
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Em vez disso, somos apresentados a essas linguagens por meio da interação com outras 

pessoas que têm importância para nós – aquilo que G. H. Mead denominava os “outros 

significativos”. A gênese do espírito humano é, nesse sentido, não monológica, não algo 

que cada pessoa realiza por si mesma, mas dialógica (TAYLOR, 2000, p. 246). 

 

É através da argumentação de Taylor sobre a importância da linguagem dos seres humanos, 

é que estes se constituem como seres dialógicos. Cabe lembrarmos, como vimos em Butler (2003), 

que o padrão da linguagem da nossa sociedade é heterossexual e por isso gera uma negação de 

qualquer outra de estruturação no que se refere à identidade sexual. 

Pois para Taylor (2011), o indivíduo só obtém a definição da sua identidade através do 

diálogo com outros membros de sua sociedade, de acordo com o que essas outras pessoas de sua 

comunidade almejam dele, que no caso de nossa sociedade o que é esperado dos indivíduos é que 

esses se enquadrem nas lógicas homem/masculino e mulher/feminino, e por isso a transexualidade é 

tão rejeitada. Dessa maneira, o indivíduo transexual, tem que estabelecer sua identidade da outra 

forma proposta por Taylor (2011) que é através de embates contra as expectativas dos outros sobre 

ele. É nesse embate que os transexuais sofrem diversos tipos de violência e negação da sua 

identidade. 

Para a problemática da transexualidade, é interessante vermos que, em Taylor (2011), a 

descoberta de ‘minha identidade’ não significa uma produção de mim mesmo em um isolamento 

íntimo, mas sim, implica numa relação dialógica, entre eu e o outro. Entendemos, assim como 

Taylor, que as identidades de configuram a partir da relação de alteridade que se estabelece na 

sociedade, através de aspectos sociais, culturais e ideológicos, além de que as identidades são 

produzidas por meio de mecanismos que geram a aceitação ou a negação do outro em si, e isso se 

dá através de uma rede de significação e valoração mútua, cunhada através do que está constituído 

socialmente.  

Outro autor que nos ajuda a pensar essa questão da construção da identidade se dando de 

uma forma relacional é Norbert Elias (1994), que ao se opor a dicotomia indivíduo/sociedade, 

compreende o indivíduo necessariamente vinculando-o às cadeias de interdependência das quais ele 

esta inserido. As sociedades, em decorrência, são plurais dessa interdependência. As configurações, 

na qual Elias (1994) entende que são os indivíduos e as teias de interdependência que eles formam 

entre si, são uma precondição para a autopercepção. Nas próprias palavras de Elias “o sentido que 

cada um tem de sua identidade está estreitamente relacionado com as relações de ‘nós’ e de ‘eles’ 

no nosso próprio grupo em com a nossa posição dessas unidades que designamos ‘nós’ e ‘eles’” 

(Elias, 1994, p.139).  
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São através dessas teias de interdependência que os indivíduos estão ligados, teias essas que 

em nossa sociedade está configurada a partir de uma noção binária de gêneros que convenciona as 

performances de masculinidade e feminilidade que se pautam na genitalização das subjetividades 

para diferenciar biológica, social e culturalmente homens e mulheres. Elias nos diz que “cada 

pessoas que passa por outra, como estranhos aparentemente desvinculado na rua, está ligada a nós 

por laços invisíveis, sejam estes laços de trabalho e propriedade, sejam de instintos e afetos” (Elias, 

1994, p.22).  No caso da transexualidade podemos dizer que esses laços invisíveis estão mais 

ligados a questão do instinto e afeto, uma vez que, aprendemos convencionar as identidades de 

gênero em feminino e masculino, com base em modelos comportamentais, discursivos e estéticos 

restritivos, coloca-se à margem qualquer identidade que fuja desse binarismo. Elias ainda nós ajuda 

a entender porque é tão complicada a aceitação de uma pessoa transexual em nossa sociedade 

quando ele nos coloca que: 

[...] Ela vive, e viveu desde pequena, numa rede de dependências que não lhe é possível 

modificar ou romper pelo simples giro de um anel mágico, mas somente até onde a própria 

estrutura dessas dependências o permita; vive num tecido de relações móveis que a essa 

altura já se precipitaram nela como seu caráter pessoal. (ELIAS,1994, p.22) 

 

Nessa lógica proposta por Elias vemos que a perspectiva que se apresenta é discutir a 

questão da identidade transexual tendo em vista as relações de poder que estabelecem como 

legítimas as identidades sociais forjadas a partir de convenções formuladas numa rede de 

significação baseada na lógica dominante heteronormativa. Então, quando se legitima certas 

identidades – sexuais e de gênero, por exemplo – se tem o estabelecimento de discursos que têm 

autoridade e influência, estabelecendo as margens que confere a delimitação de quem está dentro, e 

dessa forma mostra quem tem a superioridade moral e social; e de quem está fora, indivíduos esses 

que Elias e Scotson (2000) vão denominar de outsiders
5
. 

No que se refere à ordem heternormativa, que exclui os indivíduos que burlam essa ordem, 

nessa relação entre estabelecidos e outsiders, os indivíduos outsiders têm sua imagem depreciativa 

reiterada pela interiorização do preconceito e do autorreconhecimento de inferioridade. Em 

contrapartida, os grupos de indivíduos estabelecidos se vêem como humanamente superiores, e 

assim se autorrepresentam, construindo uma autoimagem coletiva de poder. Em nossa sociedade os 

indivíduos estabelecidos são aqueles que de alguma maneira respeita a norma heterossexual e os 
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Elias tratava especificamente das relações entre a sociedade tradicional e um grupo de forasteiros, estigmatizados por 

esse status. Contudo, a teoria sobre os “estabelecidos e os outsiders” vem sendo aplicada para analisar as mais diversas 

relações de desigualdade humana, inclusive entre identidades sexuais e de gênero, como a relação entre homossexuais/ 

heterossexuais.    
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outsiders são os indivíduos que não se enquadram dentro dessa ordem. Reiterando essa questão a 

psicanalista e antropóloga Elizabeth Zambrano nos diz que: 

[...] percebe-se a tendência da medicina em patologizar o que não está dentro seus 

parâmetros classificatórios. Em relação ao sexo, o padrão dicotômico, e em relação à 

sexualidade, a prescrição de heterossexualidade. O que se afasta destes parâmetros é visto 

como desvio. (2003, p.92) 

 

O padrão heteronormativo cria outsiders, fazendo com que o não cumprimento das normas e 

expectativas sociais relativas à identidade individual vincule esses indivíduos à figura do que 

Goffman (1982) denominou de estigmatizado
6
. De acordo com a temática da transexualidade, 

vemos que, através das contribuições de Elias (2000), somos aptos a perceber mecanismos capazes 

de transformar diferenças pessoais em fatores de desprestígio, de segregação, e por muitas vezes, 

até mesmo de eliminação, quando essas diferenças pessoais estão em desarmonia com que é 

estabelecido no coletivo. Esse desprestígio conforma processos identitários, que também são 

processos de diferenciação.  

Dessa forma, tanto os modos que instituem e preservam esses padrões de visão e ação 

quanto os processos de inclusão e pertencimento nesse universo de significados envolvem tensões e 

disputas e combates que são, em última análise, luta entre sistemas de significados, o que nos 

remete ideia de violência simbólica proposta por Pierre Bourdieu (2004).  

É perceptível que existe uma intolerância, que é velada, que se mascarada de diversas 

formas, gerando a não aceitação e o desrespeito ao outro que não é considerado como um igual. 

Podemos exemplificar essa questão com um pequeno trecho da entrevista da modelo transexual 

brasileira Lea T
7
 concedida ao programa “De Frente com Gabi”, apresentado por Marília Gabriela 

na rede de televisão brasileira SBT. Nessa entrevista Leia T conta que os transexuais são tratados 

como “o lixo do mundo”, e ainda disse que sofre preconceito todo o dia. Segundo ela “[...] O gay 

sofre muita discriminação, mas o transexual é mais. Infelizmente a transexualidade é rejeitada em 

todos os lugares do mundo. [...] Ser transexual não é gostoso. [...] Sofremos bullying seja quando 

mostramos os documentos, seja quando escutam a nossa voz, para arrumar empregos. [...] A 

                                                           
6
 Considera-se estigmatizante qualquer característica, não necessariamente física ou visível, que não coaduna com o 

quadro de expectativas sociais acerca de determinado indivíduo. Todas as sociedades definem categorias acerca dos 

atributos considerados naturais, normais e comuns do ser humano, o que Goffman (1982) designa por identidade social 

virtual. O indivíduo estigmatizado é aquele cuja identidade social real inclui um qualquer atributo que frustra as 

expectativas e normalidade. 
7
 Lea T é filha do ex-jogador de futebol Toninho Cerezo. Formada em artes em Florença, e foi descoberta pelo diretor 

de arte da Maison Givenchy. Hoje Lea T é uma das modelos mais bem pagas nas passarelas de todo mundo. A 

entrevista foi transmitida no dia 29/09/2011, e até o da entrevista ela ainda não tinha passado pela cirurgia de 

redesignação de sexo.  
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melhor descrição para como eu me sinto é tentar colocar os sapatos invertidos e andar com eles 

assim o dia todo”. (Lea T, em entrevista a Marília Gabriela, 29/09/2011) 

Outra transexual que relatou os preconceitos sofridos foi Carla Machado
8
, formada pela USP 

e com MBA em Marketing. Carla contou a revista Época que chegou a largar o emprego de nove 

anos numa multinacional por não agüentar a hostilidade no trabalho. Carla relatou que desde sua 

infância, sentia-se uma mulher e só se deu conta de que era um menino ao chegar à puberdade. 

Carla disse que a partir da adolescência ela viveu uma fase andrógina. Ela se vestia com roupas 

neutras e escondia a identidade feminina para conseguir terminar a faculdade e encontrar um 

emprego. Aos poucos, foi sentindo a necessidade de se libertar e começou a tomar hormônios que 

provocaram mudanças que foram notadas na empresa onde trabalhava. Carla disse que: “primeiro 

deixaram de me chamar para as reuniões semanais com a diretoria. Depois algumas colegas para 

quem eu contei a minha situação espalharam a notícia. Eu sabia que o diretor de recursos 

humanos não queria que eu permanecesse na empresa. Fiz um acordo que me deu vantagens e fui 

embora. Eu não podia ficar lá.” (Carla Machado, em entrevista a revista Época, 18/10/2008)
9
 

Essas manifestações intolerantes relatadas pelas duas transexuais citadas anteriormente nada 

mais são do que atos de violência sob atitudes e comportamentos marcados pela naturalidade, mas 

que estão imbuídos de toda sorte de desrespeito fruto de uma lógica dominante, que diz reconhecer 

os transexuais, mas que na verdade os relega a anormalidade.  De acordo com Bourdieu (2004), o 

poder que certos sistemas simbólicos têm sobre os indivíduos - denominado poder simbólico - são 

estruturas capazes de impor realidades, de formar consensos acerca do sentido do mundo social, de 

excluir e incluir indivíduos, de determinar as noções de certo e errado. Essa noção de mundo é 

reproduzida indeterminadamente por meio de um processo de inculcar nos indivíduos ideologias, 

valores, moral. Esse processo é o que Bourdieu chama de violência simbólica. 

“É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento 

que os sistemas simbólicos cumprem sua função política e instrumentos de imposição ou de 

legitimação sobre outra (violência simbólica)”. (BOURDIEU, 2004, p.11)     

 

Somos abarcados pela violência simbólica em nossa sociedade, quando esta impõe uma 

ordem heteronormativa, somos inseridos num mundo social gerido pela noção binária do sexo e do 

gênero. Enquanto seres sociais, nós somos moldados, educados, violentados simbolicamente por um 

conjunto de ideias hegemônicas, por prenoções de adequação e inadequação, por uma cultura 
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heterossexual dominante que garante sua reprodução porque é percebida como legítima.  A fala das 

transexuais mostrada anteriormente deixa explícito a violências que elas sofreram e sofrem em suas 

vivências diárias.  

Segundo Taylor, o falso reconhecimento ou a ausência do mesmo pode causar um grande 

prejuízo, sendo uma forma de opressão àqueles que são suas vítimas, tendo em vista que sobre esses 

indivíduos é projetada uma imagem distorcida, inferior e degradante.  Segundo Taylor: 

A tese é que nossa identidade se molda em parte pelo reconhecimento e em parte pela falta 

deste: freqüentemente, também, se expressa pelo falso reconhecimento de outros, e assim, 

um indivíduo ou um grupo de pessoas podem sofrer um verdadeiro dano, uma autêntica 

deformação se as pessoas ou a sociedade que o rodeiam lhe mostram, como reflexo, um 

quadro limitativo, ou degradante ou depreciativo de si mesmo. O falso reconhecimento ou a 

falta de reconhecimento podem causar dano, podem ser uma forma de opressão que 

aprisione alguém em um modo de ser falso, deformado e reduzido (TAYLOR, 1993, p. 44) 
10

. 

 

Taylor (1997) afirma que o reconhecimento não é uma questão de cortesia, mas uma 

necessidade humana. Tendo em vista que pessoas e grupos podem sofrer danos reais se a sociedade 

os representa com imagens restritivas e depreciativas. Não se trata de uma oposição de 

coletividades com seus próprios calores, mas da construção do respeito mútuo. Em Taylor (1997) a 

identidade não é o que se atribui a alguém pelo fato de estar aglutinado a um grupo, mas sim pela 

narração do que dá sentindo e valor á vida e à identidade dos indivíduos e dos grupos. 

O reconhecimento do outro na constituição da própria identidade e no desenvolvimento da 

auto-estima e que a formação dessa identidade, da maneira como os indivíduos vão se 

autocompreenderem, vai depender do olhar do outro – um processo dialógico. Dessa forma, o não 

reconhecimento se converte num grande incômodo, fazendo com que muitos indivíduos neguem 

sua própria identidade, pagando o preço de um sofrimento pessoal. O não reconhecimento dos 

indivíduos transexuais em nossa sociedade perpetua a exclusão e estigmatização violando a 

dignidade desses indivíduos.  

Por isso, mesmo depois da cirurgia, e até mesmo após a alteração do registro civil, os 

indivíduos transexuais continuam sendo tratados de forma discriminatória, como se fossem 

alienígenas em nossa sociedade. O reconhecimento que criado é o de anormal, um reconhecimento 

que gera uma visibilidade negativa. Os transexuais sofrem diversos preconceitos e discriminações 

em seu cotidiano, sendo estigmatizados, e por isso, excluídos dos ditos indivíduos “normais”. Esse 

processo de não reconhecimento faz com muitas vezes os transexuais abandonem os estudos e 

empregos (como vimos no relato da transexual Carla), e por isso vemos que muitos estão inseridos 
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nos empregos informais. Além disso, é notório vermos que muitos transexuais se autodescriminam 

e se colocam numa posição marginal na sociedade, isso ocorre porque interiorizam os mesmos 

padrões heteronormativos que são usados para serem discriminados. 

A criação de mecanismos de reconhecimento da transexualidade em nossa sociedade se faz 

necessário, reconhecimento esse que estão para além apenas da questão jurídica e médica, mas um 

reconhecimento que se construa nos relacionamentos íntimos dos indivíduos, fruto de práticas 

sociais e de uma educação que respeite a diferença e entenda que exista diversas possibilidades 

identitárias. Dessa forma as instituições escolares teriam um grande papel, assim como a mídia, de 

uma maneira geral, ajudaria na desconstrução de uma visão distorcida e preconceituosa contra os 

indivíduos transexuais.  

O processo de reconhecimento desses indivíduos em nossa sociedade acontece de uma 

maneira incompleta, uma vez que, o jurídico e o médico não dão conta de respaldar esses indivíduos 

em seu dia a dia, e que muitas vezes em suas relações pessoais sua nova identidade não é 

reconhecida, por que de uma maneira geral a sociedade brasileira não é preparada para reconhecer 

essas pessoas, pois já existe uma mentalidade preconceituosa e excludente a respeito desses 

indivíduos. O reconhecimento que entende ser necessário é aquele que traga a diluição social para 

esses indivíduos, ou seja, que faça com os olhares reprovação, as ações de violências sejam 

anuladas. Quando falo de diluição social, o faço, pois noto que as pessoas transexuais que conheço 

querem passar despercebidas nos meios sociais, querem se tornar mais um, e não ser o centro das 

atenções. 

E nesse contexto legitimador da normalidade heterossexual, assim como Petry e Meyer 

(2011), que o discurso biomédico construiu um ideal de transexual, no qual o indivíduo tem a 

necessidade de aprender a se expressar e comportar segundo as premissas culturalmente estipuladas 

para o gênero desejado. No caso das transexuais mulheres, isto é, pessoas que estão transitando de 

masculino para feminino, significaria, por exemplo, refinar gestuais, adequar a voz, fazer a retirada 

de pêlos da face e do corpo, etc. Além da realização de procedimentos cirúrgicos para feminização 

do corpo.  

Dessa forma, a transexualidade, como entendida atualmente, se insere num contexto social 

em que o gênero é utilizado para produzir a falsa noção de estabilidade, em que a matriz 

heterossexual estaria assegurada por dois sexos fixos e coerentes, os quais se opõem como todas as 

oposições binárias do pensamento ocidental: macho x fêmea, homem x mulher, masculino x 

feminino, pênis x vagina etc. E todo um discurso que leva a manutenção da tal ordem compulsória. 
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Por conta da matriz heterossexual existe o não reconhecimento ou um reconhecimento negativo que 

gera uma visibilidade nociva desses indivíduos em nossa sociedade. 
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Razor in the Flesh: The non-acknowledgement of transsexuality and its consequences 

Abstract: Discussing the critique on the formation of the model of dichotomy in comprehending 

reality, we intend to encompass the non-acknowledgement of transsexuality in our society having as 

a focus Brazilian culture. Starting with the premise that transsexuality hurts the duality of the 

occident; it disturbs the norm that was established which encompasses the question of gender. In 

order to make it known based on speeches of transsexual individuals, the medical and judicial 

systems which legitimize these individuals, do not reach them in their daily lives. Hence they are 
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denied socially and this produces the non-acknowledgement by others which influences directly the 

development of their identity; leading others to possess stigmas, prejudices and lack of respect 

towards them. 

Keywords: Transsexuality, gender, identity, acknowledgement, stigmas. 

 


