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Parece que os gurus da velha Europa se obstinam ultimamente a querer explicar aos 

ativistas dos movimentos Occupy, Indignados, handi-trans-gays-lésbicas-intersex e 

postporn que não poderemos fazer a revolução porque não temos uma ideologia. Eles 

dizem “uma ideologia” como minha mãe dizia “um marido”. Pois bem, não 

precisamos nem de ideologia nem de marido. As novas feministas, não precisamos de 

marido porque não somos mulheres. Assim como não precisamos de ideologia porque 

não somos um povo. Nem comunismo nem liberalismo. Nem o refrão católico-

muçulmuno-judeu. Falamos uma outra linguagem. Eles dizem representação. Nós 

dizemos experimentação. Eles dizem identidade. Nós dizemos multidão. Eles dizem 

controlar a periferia. Nós dizemos mestiçar a cidade. Eles dizem dívida. Nós dizemos 

cooperação sexual e interdependência somática. Eles dizem capital humano. Nós 
dizemos aliança multi-espécies. Eles dizem carne de cavalo nos nossos pratos. Nós 

dizemos montemos nos cavalos para fugir juntos do abatedouro global. Eles dizem 

poder. Nós dizemos potência. Eles dizem integração. Nós dizemos código aberto. Eles 

dizem homem-mulher, Branco-Negro, humano-animal, homossexual-heterossexual, 

Israel-Palestina. Nós dizemos você sabe que teu aparelho de produção de verdade já 

não funciona mais… Quanto de Galileu precisaremos desta vez para re-aprender a 

nomear as coisas, nós mesmos? Eles nos fazem a guerra econômica a golpe de facão 

digital neo-liberal. Mas nós não choraremos a morte do Estado-providência, porque 

o Estado-providência era também o hospital psiquiátrico, o centro de inserção das 

pessoas com deficiência, a prisão, a escola patriarcal-colonial-heterocentrada. Está 

na hora de pôr Foucault na dieta handi-queer e de escrever a morte da Clínica. Está 

na hora de convidar Marx para um ateliê eco-sexual. Não vamos adotar o estado 
disciplinar contra o mercado neoliberal. Esses dois já travaram um acordo: na nova 

Europa, o mercado é a única razão governamental, o Estado se tornou o braço 

punitivo cuja única função será aquela de re-criar a ficção da identidade nacional 

por meio do medo securitário. Nós não desejamos nos definir como trabalhadores 

cognitivos nem como consumidores farmacopornográficos. Nós não somos Facebook, 

nem Shell, nem Nestlé, nem Pfizer-Wyeth. Não desejamos produzir francês, e 

tampouco europeu. Não desejamos produzir. Nós somos a rede viva decentralizada. 

Nós recusamos uma cidadania definida por nossa força de produção ou nossa força 

de reprodução. Nós queremos uma cidadania total definida pelo compartilhamento 

das técnicas, dos fluidos, das sementes, da água, dos saberes… Eles dizem que a 

guerra limpa se fará com drones. Nós queremos fazer amor com os drones. Nossa 
insurreição é a paz, o afeto total. Eles dizem crise, nós dizemos revolução. 

(PRECIADO, 2013). 

  



RESUMO 

 

Esta pesquisa versa sobre a possibilidade da expansão do conceito de hipossuficiência da 

seguridade social, no âmbito da assistência, para abarcar a transição de gênero como uma 

vulnerabilidade dentro do campo jurídico-teleológico do direito previdenciário. A relevância se 

dá pela existência de uma hormonionormatividade sobre os corpos que reforçam e constroem 

papéis binários e fixos, de forma que os indivíduos ainda são classificados e definidos pela 

quantidade de hormônio circulando no seu corpo. Primeiramente, é realizada uma incursão na 

teoria queer, demonstrando sua íntima ligação com os escritos foucaultianos e butlerianos, 

atento à corpo-política do conhecimento. Como um desdobramento, identifica-se o conceito de 

hormonionormatividade nos escritos de Paul Preciado, para depois discutir as normativas 

acerca da transição de gênero no Brasil. Em seguida, localizando o ramo jurídico da pesquisa, 

apresenta-se a seguridade social e justifica-se a assistência social como locus de expansão do 

conceito de hipossuficiência, por abarcar a proteção daquelas/es que são afetadas/os por riscos 

sociais e ontológicos. Assim, mediante uma proposta-truque pautada na teoria queer, 

entendendo que o direito pode ser um instrumento contra-hegemônico: é possível defender a 

juridificação de vulnerabilidades interseccionais com o intuito específico de acesso a benefícios 

dentro da seguridade social. Para isso, após a confirmação da hipótese, discute-se a viabilidade 

da proposta via Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário). Trata-se, portanto, 

de pesquisa cunhada sob a vertente metodológica jurídico-sociológica, por meio do raciocínio 

metodológico hipotético-dedutivo, tendo como referenciais teóricos escritos queer e queer of 

colours.  

 

Palavras-chave: Direito Previdenciário. Assistência Social. Hipossuficiência. Pessoas em 

transição de gênero. Teoria Queer.  

 

  



ABSTRACT 

 

This research deals with possibility of expanding the concept of hyposufficiency of social 

security, in the context of assistence, to encompass the gender transition as a vulnerability 

within the legal-teleological field of social security law. The relevance is given by the existence 

of a hormone-normativity on bodies that reinforce and build binary and fixed roles, so that 

individuals are still classified and defined by the amount of hormone circulating in their body. 

First, an incursion into queer theory is carried out, demonstrating it’s intimate connection with 

foucaltian and butlerian writings of Paul Preciado, and later on to discuss the norms about the 

gender transition in Brasil. Then, locating the legal branch of the research, social security is 

presented and social assistance is justified as a locus for the expansion of the concept 

ofhyposufficiency, as it encompasses the protection of those who are affected by social and 

ontological risks. Thus, through a proposal-trick based on queer theory, understanding that law 

can be a conter-hegemonic instrument: it is possible to defend the juridification of intersectional 

vulnerabilities with the specific purpose of accessing benefits within social security. For this, 

after confirming the hypothesis, the feasibility of the proposal via the Executive, Legislative 

and Judiciary is discussed. It is, therefore, a research elaborated under the legal-sociological 

methodological approach, through hypothetical-deductive methodological reasoning, having as 

theoretical references written queer and queer of colours.  

 

Keywords: Social Segurity Law. Social assistence. Hyposufficiency. People in gender 

transition. Queer theory.  
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PRÓLOGO 

 

A construção de um texto acadêmico precede muitas lutas e vozes que sucumbiram até 

o seu debate e a sua inserção em linhas acadêmicas. Muitas vezes, ao escrever, há sangue nas 

mãos, até mesmo quando se reconhece as vidas daquelas/es que estão envolvidas/os nesse 

processo. Isso ocorre seja pelo silenciamento, pela demora, ou por acreditar em uma cronologia 

da modernidade que escolhe qual discurso, quais biomoléculas serão produzidas, estudadas e 

fabricadas e quem poderá contar suas histórias (ANZALDÚA, 2000, p. 227-228; PRECIADO, 

2018, p. 188-195)1.  

Dessa maneira, confrontar as próprias noções e as limitações em uma escrita jurídica 

ainda é algo que desafia as questões de se situar como pesquisador do Sul2, branco, jovem e 

gay, dentro de uma sociedade extremamente normativa que concebe aquelas/es dissidentes 

apenas como ruídos (ANZALDÚA, 2000, p. 227-230; HARAWAY, 1995, p. 7-14). Mesmo 

assim, ainda desfruto de posições de privilégios3 para falar dentro da sociedade “ocidental”, 

pois tenho classe, raça e identidade de gênero que fazem parte do hegemônico. 

Denotar a questão do lugar de enunciação epistêmica; quem pode falar ou não, dentro 

da construção de um contexto da não-universalização discursiva, aumenta a responsabilidade 

epistêmica e social para marcar um lugar na estrutura social e ocupar aquele espaço, apesar de 

todas as tensões existentes (ANZALDÚA, 2000, p. 227). Enquanto estivermos na academia 

escrevendo sobre corpos subalternos sem integrá-los a essa realidade, ainda estaremos 

mantendo a lógica da colonização daquelas/es que podem ou não falar sobre sua experiência 

(REA; AMANCIO, 2018).  

É necessário demonstrar que é pretensamente falacioso insistir na objetividade sem 

questioná-la como espaço e reprodução das relações de poder (FOUCAULT, 2009, p. 2-4; 

HARAWAY, 1995, p. 7-8). Enquanto o conhecimento do direito4 não for situado e for traduzido 

majoritariamente por pessoas elitizadas, dentro dos seus mármores brancos, estaremos ainda 

                                                

1 São utilizadas as referências logo no prólogo para se demarcar o lócus da produção científica que será abordado 

e as principais (in)adequações desse modelo científico.  
2 Sul e Norte nesta pesquisa são utilizados como conceitos situados na geopolítica do conhecimento.  
3 Adilson Moreira apresenta que: "[...] privilégio é uma vantagem que alguém possui por fazer parte de um grupo 

social majoritário, não havendo nenhuma ligação necessária entre a posição social que o sujeito ocupa e a sua 

competência social. O privilégio é algo distribuído a alguns segmentos da sociedade, ele é um mecanismo de 

exclusão social porque impede que membros de outros grupos possam disputar oportunidades socais de forma 

meritocrática. É, portanto, uma vantagem indevida, situação oposta ao princípio segundo o qual as pessoas 

devem recompensada pelos seus esforços." (MOREIRA, 2020, p. 483).  
4 A utilização do “direito” com a sua letra inicial minúscula é feita em termos de desobediência epistêmica em 

relação ao seu cânone científico, que hierarquiza as construções e ramos do saber, como será descrito na sessão 

de metodologia.  
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inseridos em uma construção parcial epistêmica (ANZALDÚA, 2000, p. 228-231; 

HARAWAY, 1995, p. 7-14; MOREIRA, 2019, p. 21-27).  

Então, este trabalho é uma tentativa de traduzir lutas (muitas delas internas) que se 

apresentam durante a trajetória da escrita, não se pactuando com discursos hegemônicos de 

produção do conhecimento jurídico. Sob este aspecto, esta pesquisa pretende se estabelecer 

como um afronte, no sentido de demonstrar que outras formas de escrita jurídica também são 

científicas. Desse modo, trata-se de um resultado (parcial) sob a forma de um relatório 

acadêmico de pesquisa, que permeou a discussão de quais corpos são estruturados dentro da 

lógica do direito ou mesmo como esses corpos são intencionalmente excluídas/os da mesma 

lógica.   

Este trabalho não almeja ser conclusivo: a insegurança foi uma amiga na sua construção 

ao longo da escrita, que aconteceu em tempos pandêmicos5, nos quais as relações sociais são 

substituídas por interações mediadas por uma tela. Também não é um trabalho racionalizado 

(no sentido da modernidade), pois apresento uma pesquisa fora dos “padrões”, sem nenhuma 

pretensão de se formar teoria. Proponho, então, um conjunto de articulações de pensamento 

científico, que se apresenta às/aos leitoras/es sem a pretensão de estar no lugar das pessoas que 

se encontram em transição de gênero, ou mesmo de qualquer pessoa trans, porque a minha voz 

parte de um corpo cis.  

Os questionamentos que me moveram foram: por que corpos e sexualidades dissidentes 

são tradicionalmente excluídos da proteção de direitos sociais? Quais são os limites da diferença 

que regem a construção deste campo jurídico? Existe uma possibilidade de inclusão6? 

Neste sentido, proponho uma escrita situada no meu lugar social, que se reproduz no 

meu lugar epistêmico7, de homem, branco, cis, gay e de classe média, para olhar o direito 

enquanto produtor e legitimador de violências estruturais e históricas. Proponho a escrita 

mediante uma perspectiva desconfiada, mas que ainda acredita em uma virada epistemológica 

jurídica para usar as potencialidades do direito. Uma pesquisa jurídica que tem a finalidade de 

reconhecer possibilidades e benefícios para uma população marginalizada, historicamente 

                                                

5 A presente pesquisa foi desenvolvida em 28 meses, sendo que 17 meses foram em período de recomendação de 

isolamento social, sem a presença física na Universidade Federal de Ouro Preto.  
6 Utilizo, propositalmente, neste trecho, a palavra inclusão e, nesta pesquisa, será debatida a vertente da inclusão 

e da assimilação destes corpos.  
7 O meu lócus social é extremamente privilegiado. Enuncio isso para mostrar quem é o corpo e quem é aquele que 

produz o texto, não como uma cômoda licença, mas para mostrar que os corpos que estão envolvidos no processo 

de construção do conhecimento científico não são os mesmos e não experimentam as mesmas vivências. Estou 

marcado pelo o que chamo de cis-homo-branco-vivências, que também é um local de privilégio dentro dos 

espaços de lutas sociais, especialmente o Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Transgêneros e 

tantas outras minorias sexodissidentes.   
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violentada pelo padrão moderno de sujeito de direitos (HARAWAY, 1995, p. 7-14). Essa 

proposta não é feita de maneira irreflexiva, pois já nas suas primeiras escolhas há a adoção de 

duas categorias polêmicas e contraditórias, que acompanharam todas as reflexões do texto, e 

são operacionalizadas de maneiras distintas: identidade e direito. 

A identidade aqui é entendida como um processo e “[...] não é um amontoado de 

cubículos estufados respectivamente com intelecto, sexo, raça, classe, vocação, gênero. 

Identidade flui entre, sobre, aspectos de cada pessoa.” (ANZALDÚA, 1991, p. 252-253).  

A negociação entre identidade e direito é um dos grandes tormentos dentro da produção 

de uma escrita crítica das/os autoras/es que me propus a dialogar. Sob este aspecto, entendo que 

o marco crítico no direito é assumir para si uma responsabilidade epistêmica que tenciona o 

devir do sujeito com o dever-ser do sujeito. O direito não é neutro, não tem naturalidades e é 

um dos grandes vetores das exclusões sociais e políticas da modernidade (GROSFOGUEL, 

2008, p. 125-127). Entretanto, a própria aproximação com a teoria queer já produz e traz 

fissuras a um sistema que se propõe como circular, completo e neutro (PUAR, 2013, p. 344-

347).  

A identidade como processo é uma formulação estratégica radical, que contesta o 

discurso normativo de setores conservadores, especialmente transfóbicos (BUTLER, 2019a, p. 

55-68). Ela é uma construção permanente, dinâmica e mutável, que não pode cair no 

essencialismo de formular concepções que limitam os seus próprios integrantes (REA; 

AMANCIO, 2018). As construções dos dispositivos de sexo, gênero, sexualidades e identidade 

são construções discursivas e culturais, e, por isso, se subjetivam em sociedades no contato com 

a realidade (AZEVEDO, 2020; FOUCAULT, 1997; SPARGO, 2017). 

Isso demonstra a necessidade de subverter a ideia de identidade como uma marca 

estática, resultante das criações modernas intencionais de feminilidades e masculinidades, que 

também perpassa pela interação deste pesquisador com a sua pesquisa. As minhas experiências 

colaboram de certa forma como produtoras de um padrão, apesar de que estas não possam ser 

generalizadas na sociedade ou nem mesmo desafiar uma sistemática de normalizações impostas 

(FOUCAULT, 1997, v. 1). Então, trata-se de admitir que o meu lugar social específico faz com 

que a minha pesquisa seja apreendida a partir de uma visão cognitiva muito particular 

(MOREIRA, 2019, p. 27).  

Por isso, considero as temporalidades da minha escrita como um processo localizado, 

estratégico e sempre em construção de um conhecimento que desafia a necessidade de 

enquadramento. A escrita, para mim, é uma forma de documentar inquietudes e, ao mesmo 

tempo, de articulação com necessidades formais que se apresentam como “saber científico”. O 
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tempo é, ainda, um desafio para esse processo de escrita. Isto posto, retomo algumas tensões 

que estiveram por trás e alguns desafios que foram encontrados e não superados – e não serão 

– mesmo com o fim deste trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atento às perguntas feitas acima, pretendo traduzir alguns destes incômodos. Para isso, 

desenvolvo esta pesquisa jurídico-teórica, que se apresenta com formatações acadêmicas 

mínimas, pois preza pelo desprendimento da norma como uma proposta de luta política-teórica. 

O presente estudo é definido por um tema-problema específico: considerando o padrão de poder 

contemporâneo da sociedade farmacopornográfica, que se reflete no contexto jurídico-

sociológico brasileiro, o reconhecimento da transição de gênero, como uma hipossuficiência a 

ser protegida pelo direito previdenciário, é vantajoso para pessoas trans? 

 Apesar de todas as críticas e riscos em relação à hormonionormatividade imbricada no 

direito, a hipótese levantada é de que o reconhecimento jurídico-previdenciário da transição de 

gênero, mediante uma proposta-truque, inserida na expansão do conceito de hipossuficiência 

da assistência social, é vantajosa para pessoas trans na medida em que estas poderão desfrutar 

de benefícios assistenciais. 

 Ressalto que não são todas as pessoas trans que desejam realizar a transição de gênero, 

seja por procedimentos cirúrgicos dos mais diversos, seja pela hormonização8. Não se 

condiciona a transexualidade a esses procedimentos ou a quaisquer outros, uma vez que a 

identidade de gênero é autodeclarada. No entanto, como recorte metodológico desta pesquisa, 

optei pela transição de gênero das pessoas trans como marco para discussão da amplitude do 

conceito de hipossuficiência mediante uma crítica queer ao direito previdenciário.  

 Neste sentido, saliento que não se objetiva discutir os elementos ontológicos que levam 

as pessoas a realizarem a transição de gênero9. Pretendo pesquisar questões jurídico-

sociológicas ligadas a pessoas que querem fazer a transição de gênero (cirurgias, hormonização 

ou inserção de próteses), e se durante esse período é possível realizar uma releitura nos institutos 

de direito previdenciário para que essas pessoas tenham alguma proteção do Estado em termos 

assistenciais. 

 Como marco teórico principal, utilizo o padrão contemporâneo de poder da Era 

Farmacopornográfica, desenvolvido por Paul B. Preciado (2018), inserido nos escritos queer. 

                                                

8  Existe uma discussão no movimento trans acerca do termo hormonoterapia ou terapia hormonal, visto que 

terapia, quando se trata do termo farmacológico ou médico, pode passar a ideia de cura ou mesmo correção de 

algo ou dessas pessoas. Assim, como a finalidade das pessoas trans é a realização de mudanças corporais e não 

se trata de disfunções hormonais, o termo hormonização se mostra mais adequado. Informo, ainda, que será 
mantida a palavra hormonoterapia em citações, mas no texto será utilizado hormonização.    

9  Sobre essas questões, sugiro a leitura da obra Corpos coerentes: uma análise sócio-jurídica sobre transição 

corporal e relações de poder (AZEVEDO, 2020). 
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Como referenciais teóricos de sustentação, foram utilizados os escritos de Michel Foucault  

(1997, 2009), principalmente aqueles sobre o dispositivo da sexualidade, bem como as/os 

teóricas/os queer. 

 A farmacopornografia se trata do processo de governo biomolecular (fármaco) e a 

construção técnica semiótica do que é entendido como subjetividade sexual, que tem suas raízes 

na sociedade científica e colonial do século XIX, e é materializada pela psicologia, sexologia e 

endocrinologia (PRECIADO, 2018, p. 36-37). O que é entendido como tecnopoder transforma 

os conceitos ligados às sexualidades e conforma a produção corporal a fórmulas e substâncias 

químicas que são comercializadas pelas multinacionais farmacêuticas, no intuito de produzir 

corpos proteicos normativos (PRECIADO, 2018, p. 36-37). Dessa forma, os processos 

culturais, políticos e tecnológicos se manifestam pela fabricação do corpo enquanto produto, 

para estes serem o sujeito e, em seguida, tornam-se a reprodução global do hegemônico 

(PRECIADO, 2018, p. 37).  

 No caminhar da pesquisa é apresentado como desafio epistêmico a construção de uma 

metodologia jurídica-sociológica queer que se desenvolva como saber-práxis contra-

hegemônico. À vista disso, o método-práxis é traduzido como vertente metodológica de uma 

pesquisa jurídico-sociológica para se demonstrar a viabilidade da expansão sistêmica do 

conceito de hipossuficiência na assistência social (GUSTIN; DIAS; NICÁCIO, 2020, p. 66). 

Portanto, o método-práxis neste estudo é uma proposta-truque em que se tem a 

utilização estratégica e intencional do direito previdenciário para a proteção baseada na 

expansão do conceito de hipossuficiência dentro da assistência social para as pessoas em 

transição de gênero. Não se trata de trabalhar o direito previdenciário apenas como produtor de 

diversidades em uma política meramente reivindicatória de direitos. Proponho uma subversão 

das subjetividades protegidas pelo direito previdenciário, questionando estrategicamente a 

proteção de corpos trans, que estão sendo descartados por um padrão epistêmico-jurídico 

moderno, que não os reconhece como sujeitas/os, não lhes concedendo status de humanidade, 

sequer realizando um reconhecimento jurídico-social precário. 

 O objetivo geral é questionar se, em uma sociedade farmacopornográfica, é possível 

utilizar o direito previdenciário de forma contra-hegemônica para propor uma revisitação do 

conceito de hipossuficiência dentro da assistência social, com o intuito de garantir benefícios 

assistenciais para pessoas em transição de gênero.  

 São objetivos específicos do presente trabalho: a) apresentar o dispositivo da 

sexualidade e as marginalizações das/os sujeitas/os sexodissidentes dentro dos escritos de 

Michel Foucault (1997, v. 1, 1999a, 1999b, 1999c, 2007, 2009); b) desenvolver a teoria queer 



23 

 

como uma dissidência dentro das produções hegemônicas; c) situar  a teoria queer em termos 

de corpo-política do Sul; d) delimitar a existência de uma sociedade farmopornográfica nos 

moldes desenhados por Paul Preciado (2018); e) trazer e problematizar as definições de 

transição de gênero dentro da produção bibliográfica das ciências da saúde, com base na 

Portaria do Ministério da Saúde nº 2.803 de 2013 e na Resolução n° 2.265/2020 do Conselho 

Federal de Medicina; f) demonstrar a aproximação polêmica entre teoria queer e direito 

previdenciário, com suas tensões, e verificar como utilizá-la de forma contra-hegemônica para 

beneficiar corpos trans; g) apresentar a seguridade social e as suas bases principiológicas; h) 

propor uma releitura do direito previdenciário para reconhecer a transição de gênero como 

hipossuficiência, sem menorizar ou medicalizar as subjetividades trans; e i) desenvolver as 

possibilidades da transição de gênero como uma hipossuficiência dentro das atuações dos 

poderes da República.   

 Por fim, gostaria de justificar a utilização do direito previdenciário como ramo jurídico 

apto a promover este reconhecimento. O direito previdenciário trata da proteção em face de 

riscos sociais que as pessoas podem experimentar dentro da vida em sociedade. Essa proteção 

é e se dá além dos benefícios tradicionais das aposentadorias ou afastamento do e pelo trabalho, 

pois envolve situações experimentadas por pessoas que ultrapassam o conceito de infortúnios, 

a exemplo do benefício do salário-família e do salário-maternidade.  

 Considerando aqui a história do direito previdenciário, a seguridade social surge a partir 

da luta de trabalhadoras/es por condições mínimas de proteção por parte do Estado, que tem o 

dever de atender demandas coletivas por uma existência digna. A seguridade social é uma 

afirmação histórica do desenvolvimento de direitos sociais. Contemporaneamente, em um 

movimento expansivo, os direitos sociais superam a dicotomia do público e privado, pois 

permeiam ambos nos instantes em que é necessária uma perspectiva de proteção social 

maximizada, isto é, quando se está presente uma hipossuficiência (estado jurídico) que não 

necessariamente é econômica: trata-se de uma sujeição que diminui toda e qualquer condição 

de humanidade (SOUTO MAIOR; CORREIA, 2007). Neste sentido, em uma necessária leitura 

constitucional, a seguridade social deve assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social.  

 Esta pesquisa pretende trabalhar uma das vertentes da seguridade social, a assistência 

social, que agrega medidas públicas e privadas consistentes em serviços ou prestações 

pecuniárias, que devem atender às necessidades humanas essenciais. A assistência social é um 

direito do cidadão e dever do Estado que concentra as políticas da seguridade social para a 

prestação de direitos sociais mínimos para a garantia de necessidades básicas (BRASIL, 1988, 
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1993). 

Trato do pilar da seguridade social que protege as privações humanas mais agudas, 

motivo pelo qual foi escolhido para ampliar o conceito sociológico de vulnerabilidade na sua 

leitura jurídica da hipossuficiência. Assim, a pesquisa é desenvolvida no âmbito da assistência 

social justamente por ser o setor do Estado que protege as pessoas que sofrem os riscos sociais 

de forma aguçada.   

Contudo, proponho subverter a assistência social do seu lócus comum, não só da 

pesquisa, mas também nos paradigmas modernos de proteção que são realizados pelo direito 

previdenciário. Pretendo estabelecer uma hermenêutica de resistência para pluralizar as 

proteções subjetivas assistenciais em um contexto de constante precarização e desproteções por 

parte do Estado.   

 A subversão aqui é apresentada no conceito butleriano, o qual se baseia na existência 

de um discurso político de poder que é resultado de estratégias sustentadas (BUTLER, 2003, p. 

3-45). É pensar em retirar do direito previdenciário as noções naturalizadas de proteção mínima 

e as normas fixas em relação ao gênero, para poder utilizar essa prática discursiva como uma 

forma de proteção para as pessoas trans. Um dos desafios é entender que a transição de gênero, 

que ainda será apresentada e discutida nesta pesquisa, tem um tempo individualizado, além de 

estar inserida em uma precariedade imposta pelas condições excludentes de uma sociedade cis-

heteronormativa10.  

 Para responder a este percurso de pesquisa, elaborei um capítulo específico para explicar 

quais são as bases metodológicas utilizadas neste trabalho, que visa demonstrar quais são os 

fundamentos da escrita em primeira pessoa, quem são as/os sujeitas/os aos quais esta pesquisa 

é direcionada, bem como a importância de se desvelar a objetividade e a neutralidade.  

 Em seguida, apresento as contribuições teóricas de Michel Foucault (1997, 1999a, 

1999b, 1999c, 2007, 2009) e sua influência na teoria queer. Para isso, passo pela sua construção 

do dispositivo da sexualidade, pela leitura de Judith Butler (2003, 2019a, 2019b) sobre os 

escritos foucaultianos, demonstrando qual é a sua inter-relação com a pesquisa.  

 No quarto capítulo, exponho o marco teórico da era farmacopornográfica, explicando 

suas interfaces com a construção de uma sociedade a partir do controle de biomoléculas, bem 

                                                

10  Entendo que gênero é uma categoria em disputa por significados, operacionalizada por uma sofisticada 

tecnologia social cis-heteronormativa efetivada por discursivos normalizantes, ou seja: questiono a 

heterossexualidade e cisgeneridade compulsórias, discursivamente produzidas nas relações sociais, como ainda 

será tratado nesta pesquisa. Nesse contexto, as performatividades de gênero que se articulam fora deste sistema 

binário são presumidas como identidades transtornadas, como é o caso das mulheres transgênero, lésbicas e 

bissexuais. 
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como o que seria a hormonionormatividade e as implicações práticas deste conceito.  

 No quinto capítulo, trato da discussão acerca da transição de gênero com as questões 

vinculadas às normativas nacionais sobre este procedimento, sua evolução e o seu estado da 

arte. Esta discussão visa demonstrar o avanço das políticas públicas relacionadas à 

hormonização, assim como para compreender este procedimento pela via estatal.   

 Por sua vez, no sexto capítulo, parto para o diálogo da pesquisa jurídico-sociológica 

com a seguridade social, justifico a escolha deste ramo jurídico para a construção deste trabalho 

dissertativo e exploro o pilar da assistência social.  

 Posteriormente, no sétimo e no oitavo capítulos, problematizo a questão da 

vulnerabilidade e suas leituras feitas pelo jurídico, especialmente pelo ramo da seguridade 

social, para verificar se a assistência social consegue abarcar a transição de gênero como uma 

hipossuficiência, confirmando a hipótese da pesquisa. 

No nono capítulo apresento a vulnerabilidade dentro do ramo jurídico como uma 

precariedade que é desenvolvida em virtude da sua exposição aos riscos eminentemente sociais, 

que são articulados por seus marcadores sociais.   

Já no décimo capítulo, discuto a proposta desta pesquisa nos aparatos institucionais dos 

poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário).  

 Ao final, realizo uma síntese discursiva do presente estudo, apresentando a conclusão, 

respondendo os objetivos (gerais e específicos) e debatendo a hipótese, no intuito de sugerir 

novos estudos e discussões sobre o tema. 
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2 NA ÂNSIA DE UMA METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Que trukes dar no cistema, para que ele seja um espaço efetivamente transformador 

das realidades que nos circundam?  

Como sobreviver nele, sabendo dos boicotes, panelas e cordialidades convenientes? 

Como fazer as epistemologias cisnormativas des+aprenderem suas miradas, 
epistemologias, metodologias? (VERGUEIRO, 2015, p. 98). 

 

Umas das partes mais importantes de um produto, ou relatório de pesquisa, com certeza 

são as metodologias utilizadas para se chegar àquele(s) resultado(s). Por isso, pensar o papel da 

metodologia nas pós-graduações em direito foi uma das questões que me fizeram repensar a 

forma como apresentaria este trabalho, que elege a vertente metodológica jurídico-sociológica. 

É possível fazer uma pesquisa jurídica contra-hegemônica dentro do próprio direito? Ao propor 

algo dentro do direito, ao final, não se estaria reforçando a lógica hegemônica-assimilacionista 

de um sistema que produz tanta violência e opressão institucionalizada?  Para quem é construído 

este trabalho? Por quem quero convencer a viabilidade da minha hipótese?  

Estas questões ainda me intrigam. Não só por entender que metodologia não é método, 

pois a primeira se trata de um campo epistêmico, e a segunda da forma como será realizado o 

trabalho para a produção de um conhecimento científico válido (MACKINNON, 2013, passim). 

Entretanto, do que adianta estabelecer um itinerário robusto, epistemicamente adequado e 

academicamente relevante para o que se pretende abordar sem saber quem é o/a destinatário/a 

da pesquisa?  

Desta maneira, para não se fazer perguntas vazias e investigar problemas sem utilidade 

social, respondo dividindo esta sessão em alguns itens para auxiliar e traçar o caminho da 

pesquisa, com a finalidade específica de apresentar as localizações e ânsias que estão envolvidas 

neste processo de escrita.  

 

2.1 Não é para você – quem é o sujeito e por que pensar em uma proposta-truque?11 

 

Ao me deparar com a construção deste problema de pesquisa e, até mesmo, com o setor 

de pesquisa dos direitos sociais, me questionei: quem será o/a interlocutor/a deste trabalho 

acadêmico? 

Existe um debate entre a produção de pesquisa, financiamento público e o contato com 

                                                

11  Destaco que a necessidade de repensar a metodologia desse trabalho surgiu a partir dos debates que aconteceram 

na qualificação desta pesquisa, razão pela qual agradeço enormemente à Profa. Dra. Margareth Diniz (UFOP) e 

ao Prof. Dr. Pedro Augusto Gravatá Nicoli (UFMG) pelas discussões apresentadas.  
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aquelas/es que são, teoricamente, destinatários/as da pesquisa. Essa discussão envolve a tensão 

de se tratar pessoas dentro do método científico moderno/colonial12, como tradicionalmente 

acontece nas ciências duras, como objetos de pesquisa. Trata-se também de construir 

coletivamente, como vem ocorrendo aos poucos dentro das ciências humanas e sociais 

aplicadas, com aquelas/es que participam como sujeitas/os da pesquisa (GROSFOGUEL, 2008, 

p. 115-119). Mas como evitar que este trabalho se transforme em um discurso solitário? Como 

a linguagem vai ultrapassar os muros da universidade; quais são os principais problemas da 

modulação do discurso e qual seria a finalidade dessa produção? 

A impossibilidade da realização da pesquisa de campo na pandemia tornou esta escrita 

ainda mais solitária, muito embora não tenha sido construída sozinha13. Sem resolver essas 

questões acima apresentadas, entendendo que isto faz parte da metodologia e dos recortes do 

método que vou utilizar, resolvi modificar a pergunta que seria utilizada para definir a 

metodologia do presente estudo: para quem será construído este trabalho? 

Como premissa, escrever e registrar sobre outros corpos é documentar vidas-outras que 

não estão inseridas nos discursos hegemônicos. Tenho que este trabalho é construído para 

(tentar) incomodar14 as estruturas pré-fixadas e naturalizadas: é para tensionar narrativas 

unívocas. Contudo, também tenho como objetivo a inclusão das pessoas que estão fora deste 

espectro de proteção dos direitos sociais, ou mesmo escrever sobre corpos que muitas vezes são 

concebidos como incapazes, bizarros, frágeis ou vulneráveis. Este é um dos pontos 

aparentemente contraditórios desta pesquisa: critico as narrativas hegemônicas, entretanto, não 

posso deixar de propor alternativas dentro do direito, porque estes corpos sequer são 

considerados humanos pelo jurídico.  

                                                

12  Trabalhei com a concepção da modernidade/colonialidade, como uma realidade estrutural, institucionalizada e 

um projeto hegemônico de poder: a existência de um padrão que reflete, operacionaliza e hierarquiza 

determinadas existências, de tal forma que isto está aliado à construção atual do Estado, da economia e do 

direito (MAGALHÃES, 2016). Esse fenômeno é trazido como um padrão histórico de poder que institui 

relações sociais e é marcado pela existência de conflitos, dominação e exploração dentro do Estado Moderno 

(QUIJANO, 2005).  

Neste ínterim, o direito é uma das formas, se não a principal, de realizar opressões institucionalizadas sob uma 

perspectiva binária dentro da sociedade moderna/colonial (BAHIA; EISAQUI; BARROSO, 2020, p. 36-40; 

MAGALHÃES, 2016; QUIJANO, 2005). Frente a isso, convém demonstrar como o direito, com seus aparatos 
(jurídico-estatais), é uma forma de um saber hierarquizado e excludente. 

13  Embora ressalto que é uma pesquisa solitária, os diálogos e construções foram ricos, constantes e coletivos. 

Além dos agradecimentos, é preciso destacar aqui as/os pesquisadoras/es que sempre estiveram dispostas/os 

para discutir esta pesquisa comigo e foram uma base em termos de saúde mental. Agradeço, novamente, às/aos 

minhas/meus interlocutoras/es Flávia Máximo, Marina Rocha, Natália Lisbôa, Victória Salles, Flávio Fleury, 

João Carlos de Carvalho Paiva e Alexandre Bahia.    
14  Este verbo é escolhido com a finalidade específica de apresentar um desconforto em relação à compreensão de 

que vidas de pessoas trans importam menos ou que não são passíveis de serem vividas. Não se tem aqui a 

pretensão de que esta pesquisa modificará o mundo, mas apresenta uma forma de questionar a produção 

hegemônica.  
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Então, é necessário reconhecer o papel violento e hegemônico das estruturas, 

especialmente o direito, mas não se esquivar de apresentar outras possibilidades ou lugares com 

base em pensamentos dissidentes15 dentro dessa articulação. A proposta que se pauta é “sentar-

se ao lado dos outros”, aquelas/es que, tradicionalmente, não são ouvidas/os (MÁXIMO 

PEREIRA16; NICOLI, 2020, p. 15). Flávia Souza Máximo Pereira e Pedro Augusto Gravatá 

Nicoli trazem construções neste sentido: 

 

Tomemos aqui o adjetivo dissidente no sentido de sua origem etimológica. Dissidente 

é uma pessoa que, literalmente, se sentou com o lado oposto [...] sentar-nos 

intelectualmente ao lado de quem não esteve nas mesas das teorias hegemônicas (e 

nem das teorias críticas...). Sentar-nos com aquelas e aqueles que, em última análise, 

não foram vistas pelas teorias hegemônicas como aptas e aptos a avaliar o valor do 

saber que produzem a partir de certos princípios e fundamentos. Aliás, nos sentamos 
com aqueles e aquelas cujos modos de viver e pensar, nos últimos séculos, sempre 

foram reputados como não racionais, não científicos, não verdadeiros, inválidos, 

repulsivos, abjetos. E faremos isso para repensar, no futuro, a própria concepção dos 

fundamentos do direito do trabalho, (re)teorizando a partir desses lugares dissidentes 

as bases mesmas da teoria do conhecimento jurídico-trabalhista. (MÁXIMO 

PEREIRA; NICOLI, 2020, p. 15). 

 

Baseio-me nesses estudos jurídicos dissidentes, que desenvolvem pesquisas em terrenos 

que, até então, me pareciam distantes. Neste sentido, esta pesquisa pretende ser entendida como 

produzida por um sujeito interessado. Ela reflete o desejo deste pesquisador em adentrar o ramo 

dos direitos sociais, mas não nos moldes teóricos tradicionalmente consagrados como 

hegemônicos e dominantes. A partir dessa entrada já se saberia quais são as vidas que estão 

envolvidas neste processo. Este fazer pesquisa que lhes apresento aqui é inevitavelmente 

estimulado pelas experiências, agendas e necessidades das margens, para que possamos 

construir coletivamente saberes jurídicos-subversivos (FLEURY, 2020, p. 28-30). Flávio Malta 

Fleury salienta que:  

 

[...] por mais que algumas pessoas insistam em negar, o próprio ato de fazer pesquisa 

é motivado por diferentes interesses e agendas. Nós queremos provocar impactos com 
o nosso fazer pesquisa. Nosso fazer pesquisa é fundado em diferentes concepções de 

vida e de mundo, assim como na persecução da manutenção da “realidade” (e sua 

legitimação) ou de sua transformação (pontual ou, mesmo, radical), o que reforça a 

necessidade e a importância da honestidade das pesquisadoras quanto aos processos 

                                                

15 Flávia Souza Máximo Pereira e Pedro Augusto Gravatá Nicoli trazem que: “[...] epistemologias dissidentes são 

um conjunto de modos de compreensão da produção dos saberes subjetiva, espacial, histórica, corpórea e 

materialmente localizados, a partir de racionalidades outras que não uma única razão objetiva e hegemônica. 

As epistemologias dissidentes, em seu conceito e práxis, reclamam para si valor e importância e, por isso, se 

contrapõem às construções teóricas, às práticas materiais, às instituições, às estruturas, aos discursos e a 

quaisquer outras formas de pensar e agir que, ao lhes negar valor, negam valor às pessoas e comunidades que 

as produzem.” (MÁXIMO PEREIRA; NICOLI, 2020, p. 18, grifo dos autores).  
16 Utiliza-se MÁXIMO PEREIRA em vez de PEREIRA por uma preferência da autora das obras.  
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de construção de suas respectivas pesquisas e mesmo quanto a alguns aspectos de suas 

histórias pessoais, que motivaram e possibilitaram o seu engajamento nesses 

processos. (FLEURY, 2020, p. 30).  

 

Portanto, o ato de pesquisar é um fazer interessado que leva em consideração o lócus 

social e o lócus epistêmico, para tentar traduzir e modificar uma realidade (GROSFOGUEL, 

2008, p. 119). Ademais, isso permite que indivíduos que estão em um lócus social privilegiado 

possam argumentar, falar e discutir sobre, desde que entendam as hierarquias e seus impactos 

sobre os outros grupos vulneráveis (RIBEIRO, 2017, passim).  

Logo, a presente pesquisa tem o intuito de problematizar as estruturas hegemônicas do 

direito, especialmente do ramo previdenciário, em relação às discussões de sexualidade e 

gênero, bem como (tentar) modificar a realidade de sujeitas/os trans, com a releitura de 

institutos jurídicos que não perpassam pela transgeneridade.  

 

2.2 Concepções metodológicas de um projeto aberto 

 

Quanto à metodologia, os trabalhos acadêmicos, muitas vezes, se concentram nos 

requisitos pró-forma, apenas traduzindo o conteúdo formal que as agências de fomento 

determinam como ideal regulatório. 

Em um contramovimento, questiono como a ciência moderna é apresentada, tentando 

romper com a separação da/o sujeita/o e objeto de pesquisa e a suposta imparcialidade na forma 

de pesquisar. Estes paradigmas racionais-científicos eurocêntricos vêm sendo questionados 

dentro das ciências sociais para tensionar a epistemologia dominante e aprofundar o debate de 

uma geopolítica do conhecimento (HARAWAY, 1995, p. 7-8; LISBÔA, 2017, p. 29-30). 

Entendo que a neutralidade se apresenta como uma parcialidade. Aquela/e que enuncia tem suas 

próprias concepções e elege marcos teóricos que respondam ou ajudem a responder suas 

perguntas. Dessa maneira, entender as relacionalidades e as especificidades daquela pesquisa 

com o contexto que se insere, com sujeitas/os que situam seus saberes e expõem seus lugares 

de enunciação epistêmica, são pressupostos para uma pesquisa que contesta o padrão 

hegemônico (ALCOFF, 2020, p. 1-7). 

Adoto, então, um olhar desconfiado sobre o papel da metodologia como um mecanismo 

que confere cientificidade, que limita e ao mesmo tempo alinha com os objetivos esperados 

pelos programas. Insurgir-me contra padrões rígidos de apresentação do trabalho ou da 

metodologia são apontamentos que desafiam a própria técnica do fazer científico hegemônico. 

A eleição de um mesmo padrão, com um mesmo nome para todas as construções, leva as/os 
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sujeitas/os a pensarem da mesma forma na construção do conhecimento (mesmo que a 

progressão lógica ainda exista). Por conseguinte, este texto levanta o debate para se repensar 

outras formas de transmitir conhecimento sem repetir modelos pré-moldados, que são repetidos 

na academia sem serem ao menos questionados. 

Em oportunidades anteriores, já vinha adotando algumas formas de desafiar a lógica 

vigente do saber científico hegemônico, retirando as palavras “introdução” ou “conclusão”, por 

pensar em possibilidades de pesquisas que são o que venho chamando de retrato de pesquisa, 

justamente para mostrar uma evolução contínua do pensamento. 

 Entendo que a introdução pode dizer e enunciar muito mais que os pressupostos 

normalizados como metodológicos, bem como pode trazer quem está por trás daquela pesquisa 

além das palavras extravasadas no papel. Da mesma forma, as conclusões apresentadas vão 

muito além daquelas páginas escritas. Penso que o maior resultado de uma pesquisa dentro das 

ciências sociais é a transformação e produção do conhecimento realizada por aquela/e autor/a, 

visto que ainda o conhecimento científico está inscrito em uma esteira fordista de produção. 

Como explica Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, cada pesquisador/a deve criar o seu próprio 

método, pois quem trabalha com a técnica alheia será sempre apenas uma/um discípula/o do 

hegemônico (ANDRADE, 2020). 

Dessa forma, esta pesquisa objetiva estabelecer um truque em relação ao próprio direito. 

"Truque", "no truque" ou "dar um truque" é uma expressão utilizada majoritariamente pelas 

travestis para elucidar como elas encontram soluções inusitadas para os problemas, também 

representa “se virar”, “dar um jeitinho" ou mesmo enganar, enrolar para sair de alguma situação 

(MEIRA, 2015, p. 13). Isso tem um porvir dentro das estruturas do direito. 

 Estabelecer um truque, nesta pesquisa, é criar uma relação política e intencional com 

um próprio elemento (direito), que é violento e produtor de opressões, para beneficiar aquelas 

pessoas que são dissidentes do padrão cis-heteronormativo e sofrem pelas normalizações 

impostas pelos aparatos normativos (BUTLER, 2019a; POCAHY, 2016, p. 9-15). O 

considerado truque é saber que esta relação que está sendo estabelecida é uma tensão do direito 

com as pessoas em transição de gênero. As pessoas trans podem se utilizar de forma estratégica 

dessa associação para institucionalmente auferir benefícios estatais. 

O direito é uma das formas, se não a principal, de realizar opressões institucionalizadas 

sob uma perspectiva binária dentro da sociedade. Entretanto, mostra-se como um lócus de 

reconhecimento abstrato de sujeitas/os formalmente iguais, que reproduz as desigualdades 

materiais e hierarquias sociais que atribuem pessoalidade, dignidade de um lado e de outro 

exploração, ausência e violência (RAMOS; NICOLI, 2020, p. 27-35). Quanto mais estão 
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submetidos a processos de vulnerabilidades (históricas, materiais, sociais, políticas), mais o 

processo violento do direito fica exposto e menos o aspecto protetivo aparece. Como trazem 

Marcelo Maciel Ramos e Pedro Augusto Gravatá Nicoli: 

 

Pensamos o Direito como esse lócus ambíguo que, ao mesmo tempo que se estrutura 

a partir do reconhecimento abstrato de sujeitos igualmente dignos, reproduz 

sistematicamente as desigualdades materiais, as hierarquias sociais da atribuição de 

indignidades e as demarcações espaciais e corporais da subalternidade. (RAMOS; 

NICOLI, 2020, p. 28). 

 

Igualmente, resta demonstrado que este direito continua disciplinando os corpos dos 

indivíduos dentro da sociedade (e para o trabalho), com o pressuposto de que pode gerar 

pacificação dos conflitos sociais. Quem faz a regulamentação (neste caso, jurídica) escolhe qual 

sujeito será incluído/excluído, o que também irá legitimar as políticas reguladoras do Estado. 

Assim, a depender do ramo jurídico que está sendo trabalhado, as/os sujeitas/os que sofrem 

com os efeitos da restrição de liberdade, ou mesmo com punições dos aparatos sociais, são 

majoritariamente pré-determinados/as, visto que existe uma proposital abstração do sujeito de 

direito que reflete uma lógica ficta de universalidade. 

A construção jurídica abstrata universal que é dada pelas constituições17 de que “todos 

os cidadãos” são portadores18 da igualdade não significa de maneira concreta que todas/os as/as 

sujeitas/os desfrutam da mesma forma dessa igualdade material. Argumento isso tendo em vista 

que existem diversas formas de acessar esses direitos. Entre estas, formas que, na atual 

conjuntura, exigem um status quo ante, visto que “[...] a função jurídico-política das 

constituições é, precisamente, inventar a cidadania, ou seja, criar um campo de identidades 

homogêneas que torne viável o projeto moderno da governamentabilidade.” (CASTRO-

GOMEZ, 2005, p. 89). 

Esta construção homogênea da norma é criada, apresentada e, até os dias atuais, 

majoritariamente, discutida pelo sujeito hétero, cisgênero, branco, burguês, cristão e sem 

deficiência. De tal forma que este, enquanto sujeito hegemônico e historicamente privilegiado 

pela construção das colonialidades19, ocupa os papéis centrais nas relações de emprego e nos 

                                                

17  As formas como são construídas as constituições já definem “[...] formalmente um tipo desejável de 

subjetividade moderna, a pedagogia é a grande artífice de sua materialização.” (CASTRO-GOMEZ, 2005, p. 

89). 
18  A escolha apenas do masculino foi feita de forma proposital para que se mostre na literalidade como é a 

linguagem das legislações.  
19 Colonialidade para Flávia Souza Máximo Pereira e Pedro Augusto Gravatá Nicoli (2020, p. 524) são “Padrões 

de poder geopoliticamente referenciados que sustentam a instituição do que se entende por modernidade, sendo 

sua necessária contraface, em relações que se projetam, reinventadas, no tempo e espaços até o presente.”  
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locais institucionais de exercício do poder político. 

Quando penso em quais são as materialidades da aplicação do direito social, e quem são 

aquelas/es sujeitas/os jurídicos de proteção, percebo a existência de uma sobrevalorização deste 

padrão histórico de poder, em que se destinou o capital às classes dominantes; o emprego 

protegido para trabalhadores predominantemente masculinos, brancos, cis-heteronormativos, 

sem deficiência; e as formas precárias aos demais integrantes da classe trabalhadora: as/os 

outras/os que permanecem na dialética de inferiorização da colonialidade.  

Neste sentido, tudo aquilo que difere desta padronização do sujeito universalista de 

direito, herdada da colonialidade do poder, enfrenta, em diferentes níveis, obstáculos violentos 

em relação ao acesso a esses direitos. Este assujeitamento pode ser compreendido como 

consequência direta de privilégios que são estabelecidos pelo padrão universalista de 

humanidade reproduzida pelo direito. E essa exclusão também perpassa pela linguagem 

jurídica. 

 

2.3 Linguagem (de quem?) 

 

O formato, a forma e a linguagem deste trabalho foram grandes problemas internos 

experimentados ao tentar transgredir normas. Muitas vezes, fui lido como aquele que desconta 

na forma da linguagem jurídica o seu desejo de mudança. A linguagem é um instrumento de 

veiculação e epistemicídio pela existência de uma neutralidade masculina (LISBÔA, 2017, p. 

27-30). O que espanta, ou deveria, é que ao tomar o masculino hegemônico como "normal", 

está se reificando a produção dos “outros”, e, neste caso da linguagem, das outras (HARAWAY, 

1995, p. 7-8). Desta maneira, caso você não se identifique com o masculino dominante, você 

está, automaticamente, ligado aos outros, e isto, de alguma forma, faz com que seu corpo e sua 

subjetividade sejam lidos como diferentes, mas em uma perspectiva inferiorizante.   

Em uma contraconduta, entendo que é necessário desnaturalizar a objetividade e a 

neutralidade instituídas como patamar central da produção científica, para deixar nítido para 

quem o conhecimento é produzido/fabricado (HARAWAY, 1995, p. 7); quais são os interesses 

na produção deste conhecimento; e quem deve ocupar os lugares centrais nesta teorização.  

Então, influenciado pelas leituras feministas, especialmente de Gloria Anzaldúa (1987) 

e Donna Haraway (1995, p. 7-14), resolvi montar essa pesquisa na primeira pessoa20, para 

                                                

20  Destaco que, na área do direito, algumas/ns pesquisadoras/es já estão, aos poucos, rompendo com este padrão 

da linguagem. A título de exemplo, menciono a obra intitulada Os sentidos do direito, do sindicato e da vida 

em disputa: resistências trabalhadoras e sindicais à transfobia e ao cissexismo no telemarketing (FLEURY, 
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demonstrar que se trata de uma investigação entre sujeitas/os, atravessada por minhas 

construções intersubjetivas e corpo-politicamente localizadas. Sobretudo, para também 

demonstrar que a pessoa que está escrevendo não é uma pessoa que está em transição de gênero.  

Algumas regras ainda não consegui transgredir, muitos pensamentos me atravessaram 

para questionar a ordem cronológica ou a apresentação em itens deste texto. Mas, mantive, não 

para seguir as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apenas para deixar 

visível que os excessos de regras podem ser uma forma de castração da liberdade de produzir 

conhecimentos. 

A opção metodológica de não apresentar a nacionalidade, profissão ou ramo do estudo 

de todas/os aquelas/es citadas/os, possui a finalidade de não hierarquizar os conhecimentos 

produzidos, sendo que são utilizados saberes de filósofas/os, militantes, professoras/es, 

pesquisadoras/es, que emanam conhecimentos igualmente válidos e científicos. 

 A escolha de apresentar a construção tanto no feminino quanto no masculino, nesta 

ordem, representa “[...] uma posição política de reconhecimento do papel subalterno que a 

língua portuguesa reserva ao feminino [...]” (LISBÔA, 2017, p. 30). A utilização do “x” como 

posição contestadora das normas e como negação do gênero (PELÚCIO, 2016) apresenta uma 

escolha em termos políticos, mas também opera exclusões21 e, diante do presente recorte da 

dissertação do trabalho com pessoas que desejam transitar pelo gênero, opto pela utilização de 

marcadores femininos e masculinos, sem pretender representar totalidades binárias ou traduzir 

sentimentos ou outras subjetividades além da minha. 

 

2.4 Lentes da pesquisa - vertente metodológica  

 

A pesquisa será apresentada pela vertente metodológica jurídico-sociológica (GUSTIN; 

DIAS; NICÁCIO; 2020, p. 66), pelo fato de trabalhar com a teoria queer, que tem como sua 

maior potência a crítica pautada no não-assimilacionismo, em que se questiona o formato das 

políticas de reconhecimento que podem ser meramente reivindicatórias de direitos, e também 

as políticas de higienização social, que tentam normalizar e hierarquizar corpos.  

Por se trabalhar dentro da articulação jurídico-teórica, apenas problematizar as questões 

das higienizações dos corpos não seria suficiente para uma utilização potencialmente contra-

                                                

2020), bem como a dissertação de Aysla Sabine Rocha Teixeira (2020): As mulheres-mães no direito do 

trabalho: uma crítica à Colonialidade de Gênero das destinatárias das normas jurídicas trabalhistas de tutela 

da maternidade. 
21  Cito, exemplificativamente, as pessoas com deficiência visual ou mesmo a disputa daquelas/es que fazem a 

transição de gênero para se identificar com aquele outro gênero. 
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hegemônica do direito, que é um campo marcado pelas exclusões e segregações derivadas da 

norma. Então, proponho uma aproximação com o direito partindo do seu caráter opressor, para 

estabelecer uma leitura propositiva que possa servir como aliada às vivências das pessoas em 

transição de gênero, reconhecendo esta situação como uma hipossuficiência dentro da 

assistência social.  

 O setor de conhecimento da pesquisa é interdisciplinar (GUSTIN; DIAS; NICÁCIO, 

2020, p. 84), pois o eixo principal de estudo é o direito previdenciário, que dialoga com outros 

ramos jurídicos, como o direito do trabalho, direito constitucional, assim como com eixos 

conexos das ciências sociais, a exemplo da filosofia, sociologia do trabalho e estudos de gênero. 

O tipo genérico de investigação será o jurídico-prospectivo, tendo em vista que a 

pesquisa apresenta a situação jurídico-normativa das pessoas em transição de gênero e propõe 

uma expansão do conceito sociológico da vulnerabilidade para viabilizar uma revisitação do 

conceito jurídico de hipossuficiência dentro da assistência social (GUSTIN; DIAS; NICÁCIO, 

2020, p. 84). Por fim, será utilizado o raciocínio indutivo, pois a partir de dados localizados, 

pretendo elaborar uma constatação geral no âmbito do direito previdenciário brasileiro 

(GUSTIN; DIAS; NICÁCIO, 2020, p. 137). 

A natureza dos dados da pesquisa desdobra-se em dados primários, os quais são 

retirados da legislação sobre o tema. Como dados secundários, serão utilizados aqueles 

extraídos da literatura nacional e internacional sobre a temática, compreendendo doutrina, 

artigos de revistas e legislações interpretadas. 

Com os aportes metodológicos desta pesquisa expostos, inicio a análise da padronização 

dos corpos, teoria queer e a influência dos estudos foucaultianos.  

 

2.5 Adequação da proposta com a área de concentração do programa  

 

Nesta confluência caótica, tenho percebido na teoria e nos ativismos formas de 

contribuição possível ao desmantelamento de cistemas injustos, assassinos, brutais; 

[...] uma possibilidade de construir redes de rexistência interseccionalmente 

constituídas em torno das diversidades corporais e de identidades de gênero  

(VERGUEIRO, 2015, p. 227-228).  
 

Cumpre destacar a adequação desta proposta com a área de concentração do programa 

“Novos Direitos, Novos Sujeitos” em que se inserem as próprias questões desta pesquisa. A 

proposta das pessoas trans em transição de gênero como novos sujeitos22 deve-se a uma 

                                                

22  Sobre o tema, sugiro a leitura das seguintes obras: a) “O reconhecimento das pessoas trans: Uma análise do 
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construção histórica-jurídica homogênea de sujeitas/os de direitos dentro da modernidade 

(BENTO, 2006), baseada na subjetividade universalista masculina, branca, burguesa, cristã, 

eurocêntrica e cis-heteronormativa. 

Aquelas/es que não se adequam ao padrão são gradativamente exterminadas/os23: 

Rosinha do Beco24 (PITOMBO, 2019). Bibiu25 (TRAVESTI..., 2019). Paty Santos26 (ROCHA, 

K., 2019). Quelly da Silva27. Sem contar aquelas que são encontradas sem documentos que 

possam identificá-las28 (ROCHA, 2019). Essas são notícias rotineiras na imprensa do massacre 

de vidas que não são passíveis de luto (BUTLER, 2019b). Elas são violentadas, não têm direitos 

constitucionais assegurados e nem depois de mortas são humanizadas ou têm sua identidade de 

gênero respeitada, visto que, em alguns casos, são chamadas no masculino ou enterradas com 

o seu nome de registro. Muitas vezes, só são conhecidas depois de mortas como mais um 

número.  

Essa população, majoritariamente, sofre duas grandes esferas de discriminação: (i) a 

marginalização da população como um todo, que repudia seus corpos, nega-lhes direitos básicos 

de personalidade e direitos sociais, como saúde, assistência ou direitos previdenciários (se 

superarem os indicadores, visto que a expectativa de vida é 35 anos para mulheres trans e 

travestis) (LIONÇO, 2008; NEGREIROS et al., 2019); e também do (ii) meio LGBTI29, que as 

reconhece enquanto TRANS, mas possuem políticas de reconhecimento que as excluem 

daquela comunidade: embora aceitem as travestis, em geral, não se relacionam 

(romanticamente) de forma pública com elas e continuam reproduzindo um padrão branco-

machista-elitizado de corpo excludente.  

Cumpre ressaltar que, quando se trata de número de mortos pela lgbtifobia, muitas 

vezes, o Movimento LGBTI, amplamente dominado pelos homens brancos gays, se utiliza 

estrategicamente do acrônimo para poder causar impacto quanto às estatísticas de violência, 

                                                

poder de emancipação ou institucionalização do direito sob a perspectiva de Axel Honneth” (SILVA, 2019); b) 

“Os sentidos do direito, do sindicato e da vida em disputa: resistências trabalhadoras e sindicais à transfobia e 

ao cissexismo no telemarketing” (FLEURY, 2020); c) “Entre manuais e truques: uma etnografia das redes do 

trabalho sexual entre travestis em Belo Horizonte” (MEIRA, 2015).  
23  É de suma importância em uma pesquisa em que se tem como sujeitas as pessoas trans trazer nomes concretos 

para demonstrar como esses corpos são marginalizados e têm suas vidas desumanizadas pela mídia.  
24 “Travesti de 62 anos é morta a pauladas em cidade na Bahia” (PITOMBO, 2019). 
25 “Travesti é assassinada com tiros na cabeça e no peito no conjunto Palmeiras” (TRAVESTI..., 2019). 
26 “Mãe vai visitar filha travesti e a encontra morta com sinais de estrangulamento” (ROCHA, K., 2019). 
27 “Quelly da Silva: o nome da travesti que foi assassinada e teve o seu coração arrancado” (MARTINELLI; 

ANTUNES, 2019). 
28 “Uma travesti de 25 anos foi assassinada na noite desse domingo (12), no bairro Santa Branca, na região da 

Pampulha.” (ROCHA, A., 2019). 
29  Para a construção desse trabalho se entende LGBTI como Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans (como um termo 

guarda-chuva) e Intersexuais. 
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discriminação e mortes, sendo que a maioria dos casos é referente à população de travesti/trans, 

principalmente negra e periférica. No fim, para parte deles, elas não são mulheres (e, às vezes, 

elas mesmas nem pretendem ser, afinal, o que é ser mulher?); para outros são meras estatísticas; 

ou um campo minado de diversão e alívio do tesão30, mas nunca sujeitas de direito que têm suas 

individualidades respeitadas. 

Dessa maneira, todas/os aquelas/es que não se adequam à lógica cisnormativa, não são 

vidas que importam e passam a ser marginalizadas/os também dentro da estrutura jurídica-

sociológica. Tal estrutura precariza vidas e estabelece quais e quando são possíveis de serem 

vividas, impondo-lhes um processo de normalização (BUTLER, 2019a, 2019b, p. 24-44). 

Diante disso, toda e qualquer dissidência causa um processo de estranhamento e de aversão 

dentro da sociedade.  

Frente a essa concepção é que se parte da existência de uma sociedade 

farmacopornográfica, em que são concedidos dispositivos hormonais para uma adequação à 

santidade do sexo-gênero-desejo-corpo (BUTLER, 2003, p. 9-14, 2019b, p. 24-44; 

PRECIADO, 2018, p. 88-105).  Esses dispositivos são acessados por aquelas/es que querem se 

adequar a essa lógica, mas que, muitas vezes, não se normatizam da mesma forma 

(PRECIADO, 2018, p. 214-225). Para as pessoas trans existem algumas questões de 

subjetivação que são construídas a partir dessa transição de gênero que lhes causam diversos 

efeitos e são marcas das suas histórias (HANNA, 2020). Muitas tratam alguns procedimentos 

como uma nova data de nascimento: a transição de gênero ainda é um processo longo, complexo 

e experimentado de forma individual, que traz consigo e em si diversas formações e 

contradições (BENEDETTI, 2005, p. 67-69), como será posteriormente tratado neste trabalho. 

Assim, pessoas em transição de gênero são expostas a diversos fatores, que variam de 

acordo com o tratamento ou procedimento escolhido, o que lhes causa vulnerabilidade material 

e fática para a sua empregabilidade, sobreposta ao baixo número de vagas de empregos que são 

oferecidos para essas pessoas (HANNA, 2020).  

Diante da construção desta pesquisa, proponho uma releitura do conceito de 

hipossuficiência dentro da assistência social para possibilitar o acesso de uma população 

marginalizada ao recebimento de benefícios da seguridade social durante o período da transição 

de gênero. Dessa forma, a pesquisa se insere como a revisitação de institutos jurídicos para o 

acesso, proteção e também reconhecimento de novas/os sujeitas/os. Por isto, ressalto o lócus 

                                                

30  Segundo uma pesquisa realizada pelo site RedTube, o Brasil é 89% mais propenso a visitar a categoria 

“Transexual” em comparação ao restante do mundo que utiliza o site (REDTUBE..., 2016). 
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epistêmico desta pesquisa e deste pesquisador, que deseja atuar na expansão e efetivação de 

direitos sociais.  

A pesquisa se pauta em um tema que é caro para algumas/ns das/os professoras/es31 do 

curso do Mestrado em Direito da UFOP, que é a tradução de narrativas minoritárias e posições 

jurídicas vulneráveis para uma releitura, sob o foco de epistemologias contra-hegemônicas, de 

institutos jurídicos tradicionais. É usar o direito para uma expansão do sujeito epistêmico 

tradicionalmente protegido pelas narrativas institucionais. 

 

                                                

31  Destaco a produção das Professoras Doutoras Tatiana de Souza Ribeiro, Karine Gonçalves Carneiro, Natália 

de Souza Lisbôa, Flávia de Souza Máximo Pereira e Iara Antunes Souza e do Professor Doutor Alexandre 

Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia. 
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3 À HIGIENIZAÇÃO DOS CORPOS 

 

O corpo existe porque foi feito.  

Por isso tem um buraco no meio. 

O corpo existe, dado que exala um cheiro. 

 E em cada extremidade existe um dedo.  
O corpo se cortado espirra um líquido vermelho.  

O corpo de alguém tem recheio.  

(ANTUNES, 2000). 

 

Ao se enunciar uma escrita jurídica que pretende flertar com o queer, não há como 

apresentar de forma cronológica como é construído este termo, a sua luta política e a sua 

transposição para algo teórico (SPARGO, 2017, p. 22-26). A inserção do termo como teoria 

queer na academia é associada à Teresa de Lauretis, em 199032, mas já havia sido utilizado por 

Gloria Anzaldúa, em 1987. Ambas autoras se engajam na colisão da produção hegemônica do 

conhecimento, em uma relação dialética entre movimento e teoria queer (REA; AMANCIO, 

2018).  

As construções queer são anteriores aos conceitos acadêmicos, e a sua inserção neste 

meio ainda se trata de uma disputa, seja em relação aos seus significados, seja no tocante às 

suas narrativas (sendo sedimentadas e (re)valorizadas na medida que se inserem novas 

complexidades) (GOMES PEREIRA33, 2015; REA; AMANCIO, 2018; SPARGO, 2017, p. 35-

40).  

Pensar em estabelecer uma linearidade da teoria queer é um reducionismo do seu 

potencial crítico, até porque as questões de tempo/história são perpassadas pela lógica moderna 

(REA; AMANCIO, 2018). Além disso, a leitura pautada na linearidade estaria construindo um 

suposto cânone de seus escritos, o que é veementemente criticado e não condiz com essa 

produção (GOMES PEREIRA, 2015). 

Então, toda a apresentação do queer perpassa por uma escolha pessoal de como é 

sintetizado o pensamento dentro dessa lógica-propositiva-finalística. Neste texto, não se 

vislumbra (e nem se almeja) a possibilidade de um panorama geral e descritivo da teoria queer.  

O termo queer carrega em si um potencial de resistência, antinormatividade, 

antijuridicidade, o que não significa que será um local de disputa permanente, o que também 

                                                

32  Como traz Miskolci: “Foi em uma conferência na Califórnia, em fevereiro de 1990, que Teresa de Lauretis 

empregou a denominação Queer Theory para contrastar o empreendimento queer com os estudos gays e 

lésbicos. Em termos políticos, não tardou para que ele denotasse uma alternativa crítica aos movimentos 

assimilacionistas” (MISKOLCI, 2009, p. 152). 
33  Para não confundir com Flávia Souza Máximo Pereira utiliza-se a citação com dois nomes. 
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não invalida o seu uso situacional e contestatório nesta escrita. Da mesma forma, não se deseja 

que aquelas/es que o usam devam conviver obrigatoriamente com quaisquer exclusões que este 

termo possa carregar (BUTLER, 2019a). Assim, dentro da proposta deste trabalho, e com foco 

na leitura do marco teórico principal, resolvi, por total liberalidade, iniciar o pensamento queer 

pelos escritos foucaultianos, para demonstrar as potencialidades que essa escrita carrega. 

A importância dos escritos do autor não se destaca apenas pela construção do dispositivo 

da sexualidade (que é central nos escritos da teoria queer), mas também pela sua ideia da 

construção do poder como algo relacional, que desnaturaliza e desloca a ideia da existência de 

um padrão normativo ou de uma essência do sexo. É pensar também em como o seu corpo era 

uma experiência viva da sua teoria; como estava entrelaçado com a sua pesquisa e transitava 

nestas construções na busca de um método.  

É necessário, ainda, pensar sobre os diversos modos de sujeição em contato com as 

formas de padronização operadas dentro da modernidade, como substrato de uma normalização 

e uma normatização dos corpos. Ao discutir como os pensamentos vinculados ao direito e à 

medicina produzem regras que são aplicadas na construção dos corpos, também se demonstra 

como esses poderes podem controlar, mapear e higienizar as diversas realidades dos corpos. 

Por isso, os estudos foucaultianos têm reflexo nas proposições queers.  

Michel Foucault não foi um pensador queer, uma vez que afirmar isso seria 

anacronismo34, mas, como será demonstrado, exerce influência dentro desta produção 

(SPARGO, 2017, p. 34-40), principalmente daquela realizada no Norte (PERRA, 2014, 

passim). Esta influência se manifesta seja na maneira foucaultiana em conceber o método 

genealógico como uma forma de leitura-práxis do dispositivo da sexualidade, ou mesmo pela 

disposição de que a (homos)sexualidade é um produto da cultura, socialmente construída pelo 

paradigma moderno, como parte de uma rede dinâmica de campos dos saberes e poderes inter-

relacionados (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 45-87; SPARGO, 2017, p. 35-36).  

A leitura de Foucault (2009) sobre o poder desloca algumas leituras hegemônicas e 

revela que seus escritos sofreram grandes influências de suas experiências pessoais (e as 

sádicas), implodindo as separações do sujeito e objeto de pesquisa. Com proposições que se 

interligam com a prática (SPARGO, 2017, p. 35-36), Foucault entende que a produção 

                                                

34  Pensar e estabelecer uma única linearidade a partir da introdução dos conceitos no mundo acadêmico também 

se mostra como uma forma de legitimar posições de saberes hegemônicos perante os/as outros/as. Entretanto, 

quando se traz o conceito em disputa do queer ou mesmo o "to be queer" entendo que está articulado em um 

local de resistência, ressignificação e potência para aquela/e sujeita/o identificada/o. É a tradução de luta, 

desordem, multiplicidades e desconstruções que são pautadas para aquela/e sujeita/o que reivindica um lócus 

específico.  
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científica também perpassa pela sua própria subjetividade (SPARGO, 2017, p. 35-37). Seus 

escritos são grandes influências para o pensamento queer, para mostrar como a analítica de 

poder-saber é instrumento para enfrentar construções enérgicas (SPARGO, 2017, p. 35-37).  

Então, almejo apresentar o dispositivo da sexualidade nos escritos de Michel Foucault 

e os seus reflexos na construção dos paradoxos dessa juridificação dos corpos e das identidades, 

por meio da sua análise do poder, que, de forma resumida, também se trata de uma análise da 

sujeição. Viso também demonstrar como a teoria foucaultiana influenciou os escritos de Judith 

Butler (2003, 2019a, 2019b) para, a partir deles, desenvolver conceitos que serão de grande 

valia para esta pesquisa. 

A partir disso, o dispositivo da sexualidade é marcado pela exclusão do diferente e 

perpassa por relações de poder-saber que foram construídas a partir do discurso dominante, que 

molda comportamento e padrões desde a modernidade35. A desnaturalização e 

desessencialização do gênero e do sexo são questões fundamentais para as discussões da teoria 

queer. Estas construções serão tensionadas nas próximas páginas. 

 

3.1 Atravessando a teoria queer a partir das construções de Michel Foucault 

 

Michel Foucault (2009) torna-se conhecido pela sua construção e reflexão sobre o poder. 

Embora o próprio afirme que seus estudos tratam da questão dos processos de subjetivação, o 

conceito de sujeito é tratado e perpassado pela construção da(s) subjetividade(s) e das relações 

de poder-saber36 (FOUCAULT, 2009, p. 2).  

De tal maneira, para Foucault, subjetivação é o processo de constituição do sujeito, 

sendo que não se tem um sujeito natural, pois este é “[...] modelado a cada época pelo 

dispositivo e pelos discursos do momento, pelas reações de sua liberdade individual e por suas 

eventuais estetizações [...]”37 (VEYNE, 2011, p. 178).  

Foucault (2009, p. 2) estabelece que a construção das relações sociais passa pelo 

discurso. Por isso, o sujeito é inserido como epicentro da produção e significação, que se 

traduzem em complexas relações de poder. O sujeito está sempre ligado e relacionado a uma 

                                                

35  Silvia Federici (2017) mostra que este dispositivo tem suas raízes estabelecidas antes da modernidade na 

transição do mercantilismo para o capitalismo, a partir das construções dos corpos femininos. Longe de ser um 

processo planificado, estas insurgências podem ser plurais e diversas a partir da eleição daquela relacionalidade 

específica que é estudada/apresentada/estabelecida. 
36  “Assim, não é o poder, mas o sujeito que constitui tema geral da minha pesquisa” (FOUCAULT, 2009, p. 1). 
37  Sobre o tema, sugiro a leitura das obras Foucault: seu pensamento, sua pessoa (VEYNE, 2011) e Micropolítica: 

cartografias do desejo (GUATTARI; ROLNIK, 2005). 
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forma de saber, sendo que o poder se torna possível a partir dos conhecimentos que são 

instrumentalizados, justificando suas práticas, como questões ligadas a segregações, 

monitoramento, gestão dos corpos, arquitetura, aparatos sociais (FOUCAULT, 2009, p. 2-4). 

Rafael Nogueira Furtado e Juliana Aparecida de Oliveira Camilo explicam38 o conceito de 

poder em Foucault: 

 

Foucault recusa-se a pensar o poder enquanto coisa ou substância, as quais seriam 

possuídas por uns e extorquidas de outros. O poder opera de modo difuso, capilar, 

espalhando-se por uma rede social que inclui instituições diversas como a família, a 
escola, o hospital, a clínica. Ele é, por assim dizer, um conjunto de relações de força 

multilaterais [...]. (FURTADO; CAMILO, 2017, p. 24). 

 

Foucault (2009) se interessa pelos modos de objetivação do sujeito, com enfoque no 

dispositivo de sexualidade. O sujeito aparece como objeto de uma determinada relação de 

conhecimento e de poder, que são as práticas em que o sujeito é dividido em si mesmo ou 

dividido em respeito dos outros. Ressalto, ainda, que Michel Foucault (2009) não tece uma 

teoria do poder ou do sujeito, visto que seu método genealógico de construção e escrita rejeita 

a ideia de teoria, por compreendê-la como uma construção cíclica, com conceitos e hipóteses 

igualmente fechados. O método genealógico é construído pelo autor para demonstrar como os 

problemas insurgentes no presente têm suas raízes em fatos sociais que não necessariamente 

respeitam a linearidade histórica ou que são oriundos de um mesmo fato específico.   

Dessa maneira, proposições de saberes inaugurais, que também se desafiam como 

práticas, são questões encaradas tanto por Michel Foucault (2009) como pela teoria queer, que 

nasce das ruas e posteriormente é incorporada à academia, com pretensões de mudança social-

estrutural-política-acadêmica-pessoal (GOMES PEREIRA, 2015). Então, percebo que esta 

mesma incursão dos saberes foucaultianos, em que são estabelecidos contatos com as suas 

experiências, também estão presentes nos estudos queer, tendo em vista que, muitas vezes, estes 

saberes, que vêm das ruas/guetos, eram considerados como um não-lugar dentro do saber 

acadêmico (ou ainda são considerados).  

Frente a isso, os escritos de Foucault (2008) trazem consigo uma análise daquela 

realidade por meio do método genealógico, que desoculta a forma como o poder-saber age 

dentro de determinadas estruturas. Seguindo esse método, há potenciais formas de 

                                                

38  Michel Foucault , em seus escritos, dificilmente apresenta o conceito do que é determinada construção, sendo 

que, na maioria das vezes, o autor aponta o que não seria aquilo que está demonstrando e analisa a sua 

construção social. Por isso, para uma melhor elucidação do tema, optei pela conceituação trazida por autores 

que comentam sua obra.  
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(des)construções constantes de uma determinada realidade política-epistemológica. Isso se 

apresenta como uma ferramenta para os escritos que o sucederam39.  

As (pro)posições da seção serão retratadas confrontando o padrão das relações de poder-

saber40, em uma perspectiva queer, para pluralizar o sujeito epistêmico do direito. Diante disso, 

iniciarei a seção subsequente pelo dispositivo de sexualidade para mostrar a centralidade, a 

propulsão e as formas como se relacionam com as leituras da teoria queer. 

 

3.2 Dispositivo da sexualidade: Michel Foucault contou histórias?  

 

Michel Foucault, através da sua analítica de poder-saber, buscou analisar a sexualidade 

como um discurso produtor de verdades e de corpos, estando relacionado a um mecanismo de 

poder desde o século XVIII (FOUCAULT, 1999a, p. 229)41, definido como uma “[...] série de 

estudos a respeito das relações históricas entre o poder e o discurso sobre o sexo” (FOUCAULT, 

1997, v. 1, p. 87). O autor percebe, a partir da genealogia, que a sexualidade é um constructo 

histórico-social e tem consigo um caráter regulatório (FOUCAULT, 1997, v. 1).  

Dessa forma, ele faz um duplo movimento de desnaturalização da sexualidade trazendo-

a como resultado de redes de poderes-saberes, investigando como elas são invisibilizadas e 

construídas a partir do desejo, o que permite que essas contradições se operacionalizem 

(FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 82-87; MISKOLCI, 2017a, p. 87). A sexualidade é analisada com 

o objetivo de investigar a constituição do corpo do indivíduo moderno como unidade, em que 

a sua significação estaria justamente naquilo que se traz como o sexo (DUARTE; CESAR, 

2016, p. 942; FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 143). Insta salientar que existe uma normalização dos 

modos de vida e de se relacionar que são constituídos como padrões.  

 

[...] o ‘sexo’ se encontra na dependência histórica da sexualidade. Não situar o sexo 

do lado do real e a sexualidade do lado das ideias confusas e ilusões; a sexualidade é 

uma figura histórica muito real, e foi ela que suscitou, como elemento especulativo 

necessário ao seu funcionamento, a noção do sexo (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 147). 

 

                                                

39  Destaco as construções de Judith Butler (2019a), Paul Preciado (2018) e Achille Mbembe (2015), que serão 

utilizados para a escrita deste texto e utilizam-se das ideias apresentadas pelo autor. 
40  São adotadas as perspectivas poder-saber da mesma forma que foi utilizada por Michel Foucault (2009) e são 

expandidas no contexto em que se trata da sexualidade, como será apresentado.  
41  “Como se explica que, em uma sociedade como a nossa, a sexualidade não seja simplesmente aquilo que permita 

a reprodução da espécie, da família, dos indivíduos? Não seja simplesmente alguma coisa que dê prazer e gozo? 

Como é possível que ele tenha sido considerado como o lugar privilegiado em que nossa ‘verdade’ profunda é 

lida, é dita? Pois o essencial é que, a partir do cristianismo, o Ocidente não parou de dizer ‘Para saber quem és, 

conheças teu sexo’. O sexo sempre foi o núcleo onde se aloja, juntamente com o devir de nossa espécie, nossa 

‘verdade’ de sujeito humano” (FOUCAULT, 1999a, p. 229). 
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Para a compreensão desse dispositivo, destaco o conjunto de aulas inaugurais no College 

de France, no ano de 1975, que resultou na obra História da Sexualidade I: a vontade de saber 

(1997), em que o autor se debruça, por meio do método genealógico42, sobre a análise da 

sexualidade “[...] como um ponto de passagem particularmente denso para as relações de poder 

[...]” (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 136).  

Foucault (1999a, 2008), nesta oportunidade, questiona a naturalização da sexualidade, 

sua essencialização e construção como algo natural, como uma verdade da natureza, sendo 

concebida antes da própria construção de pessoa. A sexualidade é um produto cultural resultado 

de relações de poderes-saberes que não deve ser entendida como uma simples extensão do 

processo biológico ou apenas cromossômico (BUTLER, 2003; FOUCAULT, 1999a). “É o 

dispositivo da sexualidade que, em suas diferentes estratégias, instaura essa ideia ‘do sexo’.” 

(FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 144). 

Para isso, o autor rejeita a hipótese repressiva da sexualidade sintetizada na frase “[...] 

pensar ao mesmo tempo o sexo sem a lei e o poder sem o rei [...]” (FOUCAULT, 1994, p. 120), 

já que se deve libertar das representações do poder-saber ligadas às formas “jurídico-

discursivas” (FOUCAULT, 1997, v. 1). Neste momento é que se estabelece e se percebe que a 

construção do sexo é imbricada ao direito, pois o jurídico disciplina, produz e efetiva as leis do 

sexo dentro dos seus espaços de institucionalidades.  

Foucault (1997, v. 1) refuta a hipótese de que no discurso hegemônico e na linearidade 

da história que nos é apresentada não há menção da sexualidade nos séculos XVIII e XIX, pois 

há uma produção de verdades por meio dos discursos e, posteriormente, mediante saberes 

científicos localizados e com propósitos específicos de controle e higienização. Isso significa 

que existem grandes produções das sexualidades nas suas definições. Essas produções são 

demonstrações, incitações, inquietações e até transformação em fetiches das sexualidades 

plurais (AZEVEDO, 2016; FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 44-76). O autor apresenta que: 

 

É preciso abandonar, portanto, a hipótese de que as sociedades industriais modernas 

inauguraram um período de repressão mais intensa do sexo. Não somente assistimos 
a uma explosão visível das sexualidades heréticas, mas, sobretudo – e é esse o ponto 

importante – bem diferente da lei: mesmo que se apóie localmente em procedimentos 

de interdição, ele assegura, através de uma rede de mecanismos entrecruzados, a 

proliferação de prazeres específicos e a multiplicação de sexualidades 

                                                

42  Tal método é traduzido por Paul Veyne como “[...] a história genealógica não é uma filosofia, ela estuda os 

fenômenos empíricos e não pretende descobrir a verdade total [...]” (VEYNE, 2005, p. 127). Foucault inaugurou 

uma forma de investigação que parte do pressuposto da construção histórica dos objetos e dos sujeitos a serem 

investigados (VEYNE, 2005). Ao reconhecer a historicidade dos sujeitos e dos objetos, ele analisou as 

condições de possibilidade do seu aparecimento em determinada época, bem como as condições sob as quais 

tais sujeitos e objetos tendem ao desaparecimento (VEYNE, 2008). 
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disparatadas. (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 76, grifo nosso). 

 

Foucault considera a psicanálise como umas das herdeiras da tradição judaico-cristã, 

que enfatiza a ideia da repressão sexual e mantém esta construção no século XX (FOUCAULT, 

1997, v. 1, p. 44-76; MISKOLCI, 2017a, p. 89). Esta proposição em relação à psicanálise, e em 

geral das ciências "psi", decorre do entendimento do autor de que estas cumprem um papel de 

docilização das pessoas para o seu convívio em sociedade, por meio de dispositivos de controle 

(como remédios, métodos de tradução dos seus desejos ou mesmo os métodos corretivos) 

(FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 22-48).  

Em termos da sua análise genealógica, Foucault verifica que no século XVIII se inicia 

um aumento da produção científica relacionada ao sexo, em que se tem uma intensificação do 

discurso indecente: “[...] incitação institucional a falar do sexo e a falar dele cada vez mais; 

obstinação das instâncias do poder a ouvir falar e a fazê-la falar ele próprio sob a forma da 

articulação explícita e do detalhe infinitamente acumulado.” (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 22). 

Há, portanto, uma racionalização do sexo e também sua institucionalização e sua inserção como 

uma utilidade pública:  

 

Fortalecer e aumentar, pela sabedoria dos seus regulamentos, a potência interior de 

Estado e, essa potência consiste não somente na República em geral, e em cada um 

dos membros que a compõem, mas ainda nas faculdades e talentos de todos aqueles 

que lhe pertencem, segue-se que a polícia, deve ocupar-se inteiramente desses meios 

e fazê-los servir a felicidade pública. Ora, ela só pode atingir esse objetivo através do 

conhecimento que possui dessas diferentes vantagens. Polícia do sexo: isto é, 

necessidade de regular o sexo por meio de discursos úteis e públicos e não pelo rigor 
de uma proibição. (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 28). 

 

Assim, no século XIX, frente à sociedade ocidental, o dispositivo da sexualidade é 

hipervalorizado nas suas diversas relações como um ramo do conhecimento, o que também leva 

a um mapeamento dos seus possíveis desvios (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 22-28). Este foi o 

objeto de investigação e produção científica foucaultiano: o controle pessoalizado dos 

indivíduos (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 48).  

 

O segredo do sexo não é, sem dúvida, a realidade fundamental com relação à qual se 

situam todas as incitações a dele falar – que elas tentem quebrá-lo ou, de maneira 

obscura, o reconduzam pelo próprio modo com que falam. Trata se antes de um tema 

que faz parte da própria mecânica das incitações: uma maneira de dar forma à 

exigência de falar dele, uma fábula indispensável para a economia indefinidamente 

proliferante do discurso sobre o sexo. O que é próprio das sociedades modernas não é 

que elas tenham destinado o sexo a permanecer na sombra, é que elas tenham se 
dedicado a falar dele sempre, fazendo-o valer como o segredo (FOUCAULT, 1997, 

v. 1, p. 48-49). 
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Para Foucault (1997, v. 1, p. 47-50), no século XIX, foi recorrente a delimitação do que 

era a sexualidade e o que se podia ou não fazer43 pelos mais diversos ramos do conhecimento. 

As produções cartográficas do corpo e das sexualidades demonstraram quais são suas limitações 

e suas formas de controle (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 47-50). No século XIX, houve a 

constituição do sujeito moderno como sujeito de uma sexualidade, em que se debate na biologia, 

medicina e psicologia (com as ciências psi, em especial a psicanálise freudiana44) 

(FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 47-60) para trazer concepções de seu uso, ou mesmo uma cisão 

do sujeito com o seu inconsciente. Neste momento, parece que os olhares do saber se voltam 

para a forma do prazer e dos corpos (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 144), com uma finalidade de 

mapeamento e controle destes.   

Na modernidade, a anatomia o corpo é definida e cartografada a partir de funções 

específicas: todo o corpo é significado a partir de funções (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 141-

144). Esta funcionalização é voltada, quanto à sexualidade, para um fim único, isto é, para a 

lógica da reprodução (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 141-144). Esta funcionalização é descrita 

como o:  

 

Modo [que se articulam dispositivos de poder diretamente ao corpo a corpo, a funções, 

a processos fisiológicos, sensações, prazeres; longe do corpo ter de ser apagado, trata-

se de fazê-lo aparecer numa análise em que o biológico e o histórico não constituam 

sequência, [...] mas se liguem de acordo com uma complexidade crescente à medida 

em que se desenvolvam as tecnologias modernas de poder que tomam por alvo a vida 

(FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 142). 

 

Igualmente, verifico a existência do homem e mulher como uma diferença sexual criada 

no século XIX, a partir da anatomia pelo dimorfismo (FEDERICI, 2017, p. 141-145; 

FOUCAULT, 1997, v. 1). É o que se chama da criação do útero, em que a mulher passa a ser o 

receptáculo e geradora de filhas/os e isso a aprisiona dentro do lar45 (FEDERICI, 2017, p. 33-

36; FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 141-145). No espaço público, as mulheres são concebidas como 

                                                

43  A ideia do que se pode ou não fazer dentro das sexualidades era mapeada por uma noção de normalidade dentro 

da relação sexual e o sexo era apenas para a reprodução, como uma forma de condenar o prazer, especialmente 
o feminino. 

44  “Se antes de Freud o sexo era reduzido a meras funções de ‘reprodução’, com suas ‘localizações anatômicas 

imediatas’, em suma, se ele era pensado como fenômeno restrito a um ‘mínimo biológico — órgão, instinto, 

finalidade’” (FOUCAULT, 1999a, p. 142), com Foucault chegaríamos ao ponto inverso em que se poderia falar 

de um excesso da sexualidade sem que jamais se pudesse vinculá-la ao sexo. Seguindo-se o fio condutor dessa 

crítica chegaríamos à paradoxal conclusão de que, no pensamento de Foucault, prevaleceria algo como “uma 

sexualidade sem sexo” (DUARTE; CESAR, 2016, p. 951).  
45  Esta constatação de Michel Foucault (1997, v. 1, 2009) está relacionada com a sua leitura epistêmica da Europa 

ligada às mulheres brancas e burguesas, em sua análise que também reflete a formação do sujeito moderno com 

as raízes ligadas ao seu local de escrita.  
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uma pequena manufatura de filhas/os46, tendo em vista a devastação da Europa pela Peste e 

também pela Guerra dos 100 anos, de forma que as tecnologias de dominação se modificam 

nessa relação (FEDERICI, 2017, p. 144-145; FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 141-145; VIEIRA, 

2020).  

Já para o homem, a busca pela autonomia é subsidiada pela modernidade patriarcal, em 

que ele deveria trabalhar para garantir o sustento da sua família heterossexual, que formava 

com a mulher e suas/seus filhas/filhos (FEDERICI, 2017, p. 33-36; FOUCAULT, 1997, v. 1, 

p. 232). “Para que o Estado funcione como funciona, é preciso que haja do homem à mulher ou 

do adulto à criança relações de dominação bem específicas, que têm sua configuração própria 

e sua relativa autonomia” (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 232).  

A invenção da homossexualidade patológica é também datada no século XIX 

(FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 44-48), conforme Foucault: “A homossexualidade apareceu como 

uma das figuras da sexualidade quando foi transferida, da prática da sodomia, para uma espécie 

de androginia inferior, um hermafroditismo da alma. O sodomita era um reincidente, agora o 

homossexual é uma espécie”. (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 44).  

Esta frase não está relacionada apenas com a introdução do termo por um cientista, mas 

também com uma ótica de análise das relações de poder-saber-prazer47 sobre o corpo de um 

indivíduo sexodissidente (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 44-48). Antes havia a prática reiterada 

de sodomia, mas neste século o que se vê é a produção da forma correta de se praticar sexo, a 

qual exclui os homossexuais do âmbito da normalidade (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 133-139). 

O cumprimento do destino biológico dos corpos feminino e masculino (dimorfismo) transforma 

a prevalência em regra para atingir a finalidade da reprodução (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 

133-139).  

Então, o dispositivo de sexualidade “[...] seria como uma rede de saberes e poderes que 

se apropriam do corpo em sua materialidade viva e, assim, o investem de significação e 

inteligibilidade.” (CESAR; DUARTE, 2017, p. 243). Este dispositivo é capaz de produzir 

efeitos de normalização e patologização sobre os indivíduos e também sobre as populações 

(CESAR; DUARTE, 2017; FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 133-139). Este é o nome que se poderia 

dar a um dispositivo histórico:  

 

                                                

46  Quando se traz para a realidade brasileira com suas raízes escravocratas, é possível constatar que as mulheres 

negras ainda eram entendidas como objeto e não como um sujeito, sendo que eram impostas metas de 

reprodução e aquelas eram submetidas às diversas explorações dos seus corpos (DAVIS, 2016).  
47  Como traz Foucault: “[...] saber do prazer, prazer de saber o prazer, prazer-saber [...]” (FOUCAULT, 1997, v. 

1, p. 75).  
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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 dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam-

se uns aos outros, segundo algumas estratégias de saber e de poder (FOUCAULT, 

1997, v. 1, p. 139). 

 

Dispositivo é uma ferramenta conceitual para se pensar a realidade contemporânea, 

sendo que: a) pode ser de forma não hierárquica, dialógica e heterogênea a interação com a 

realidade; b) é um tipo de formação em determinado momento histórico para responder a 

alguma urgência; ou c) é um conjunto que engloba discursos, instituições, estudos científicos, 

regulamentos, leis, arquiteturas (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 44-60, 1999b, 2008; RIBEIRO, 

2006). O importante é trazer esses dispositivos, especialmente o da sexualidade, para a análise 

de qual forma e de que maneira se tem a produção de corpos por essa realidade, em que o ser é 

definido pela sua sexualidade (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 44-49).  

O dispositivo de sexualidade inaugura uma relação entre poder-prazer-saber em que o 

corpo se mostra como resultado de conhecimentos que atuam sobre a sua construção 

(FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 44-49). Dessa forma, o “[...] dispositivo de sexualidade é 

produzido a partir do corpo; não é extraído dele como se revelasse sua verdade recôndita por 

meio de um discurso científico que finalmente foi capaz de atingir sua essência.” (ADVERSE, 

2016, p. 940). 

Portanto, por tudo o que foi apresentado, denoto que a sexualidade é lida como um 

dispositivo pela sua complexidade de análise e inter-relação com outros âmbitos, mas, ao 

mesmo tempo, é estrutural e estruturada por discursos de poder, que reafirmam uma hegemonia 

construída para finalidades específicas de controle, mapeamento e higienização (FOUCAULT, 

1997, v. 1, p. 44-49), como será observado na próxima seção. 

 

3.3 Biopoder e sua relação com a sexualidade  

 

Antes de entrar nas questões relacionadas aos corpos e o dispositivo de sexualidade, 

cumpre destacar um ponto da analítica de poder-saber foucaultiana que é o biopoder, sendo, em 

uma definição simplista, uma parte do domínio da vida em que o poder está no controle 

(FOUCAULT, 1999b). Foucault (1999b) ainda o divide em poder disciplinar e biopolítica, para 

a compreensão das relações perpassadas nas técnicas sobre os indivíduos e sua relação com a 

população, respectivamente. 

O corpo dos indivíduos na dimensão do poder disciplinar é controlado e normalizado 
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para exercer um tipo de sexualidade cis-hetero-centrada, em que o pensamento é voltado sobre 

o indivíduo para a docilização dos corpos (FOUCAULT, 1999b). Trata-se de um corpo 

construído, formado, que deve ter qualidades e funções para ser capaz de exercer um trabalho 

de forma maximizada, com o menor esforço e com a máxima rentabilidade (FOUCAULT, 

1997, v. 1, 1999b). É nos regimes disciplinares que se tem a repetição criada, gerida e sustentada 

com rituais que produzem as estilísticas estéticas, comportamentais e produtoras daquela 

subjetividade (BUTLER, 2019, p. 69; FOUCAULT, 2013). Entretanto, transparece no livro a 

História da Sexualidade I: vontade do saber que o poder não é suficiente para descrever toda a 

realidade proposta, tendo em vista que 

 

[...] da atuação de um poder que já não tratava simplesmente de disciplinar e regrar 

comportamentos individuais, mas que pretendia normalizar a própria conduta da 

espécie ao regrar, manipular, incentivar e observar fenômenos que não se restringiam 
mais ao homem no singular [...]. (DUARTE, 2008, p. 3). 

 

Dessa maneira, é necessário estudar a multiplicidade de pessoas em suas ações de 

conjunto, que é a população, a qual é definida como “corpo-espécie” (FOUCAULT, 1997, v. 

1). Esse estudo da população é um estudo dos processos biológicos inerentes à vida 

(FOUCAULT, 1997, v. 1). A biopolítica é uma das formas de relação do poder que se ocupa 

na análise de como o corpo social da modernidade é afetado pelos processos da própria vida e, 

consequentemente, da morte (FOUCAULT, 1999b). O corpo vivo é o objeto da política, sendo 

um processo de fabricar, estabelecer disciplinas e funções, bem como atribuir modos de 

produção (PRECIADO, 2020). Como traz Preciado:  

 

Para Foucault, as técnicas governamentais biopolíticas se estendiam como uma rede 

de poder que transbordava a esfera legal ou a esfera punitiva, tornando-se uma força 

“somatopolítica”, uma forma de poder espacializado que se estendia por todo o 

território até penetrar no corpo individual. (PRECIADO, 2020).  

 

A compreensão das relações inerentes à população é complexa e deriva de uma 

combinação de elementos para compará-los, defini-los, quantificá-los e mostrar todos os seus 

detalhes em gráficos e estatísticas, sempre buscando um ponto de normalidade que é aceitável 

para o seu equilíbrio (FOUCAULT, 1997, v. 1). Particularmente, este é um ponto ótimo que 

trabalha com a descartabilidade de vidas que não importam nestes processos; é um gráfico ideal 

que aceita a morte de pessoas como números, ignorando suas relações. É a matemática seca de 

números que estabelece vidas que importam e vidas que não importam. Esses gráficos, que 

deveriam traduzir o poder da vida, trazem em si o racismo de estado sobre quais vidas são 
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aceitáveis de se perder para o sustentáculo dessa população (FOUCAULT, 2008). “O racismo 

é o meio de introduzir, nesse domínio da vida de que o poder se incumbiu, um corte entre o que 

deve morrer e o que deve viver” (FOUCAULT, 1999b, p. 214).  

O Estado administra a vida dos cidadãos por meio do controle das instituições, fazendo 

com que uma classe de indivíduos seja desvalorizada (FOUCAULT, 1999b), tornando-se até 

invisível e insignificante para a sociedade, muitas vezes abjeto48 (KRISTEVA, 1980).  

 

[...] a nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na 

medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao 

contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios da 

vida, que são processos como o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc. Logo, 

depois de uma primeira tomada de poder sobre o corpo que se fez consoante modo da 

individualização, temos uma segunda tomada de poder que, por sua vez, não é 
individualizante, mas que é massificante [...] que se faz em direção não do homem-

corpo, mas do homem-espécie. Depois da anátomo-política do corpo humano, 

instaurada no decorrer do século XVIII, vemos aparecer, no fim do mesmo século, 

algo que já não é uma anátomo-política do corpo humano, mas que eu chamaria 

de uma "biopolítica" da espécie humana. (FOUCAULT, 1999b, p. 289, grifo 

nosso). 

 

Para Foucault (1999b), a biopolítica não exclui o poder disciplinar, sendo que ambos 

constituem o biopoder e estão associados ao contexto capitalista. Dessa maneira, na dimensão 

biopolítica é produzido o direcionamento de qual é o espaço para cada corpo (ou o modo como 

aqueles corpos serão tratados) e na dimensão disciplinar se produz os controles sobre o modo 

do corpo e sua melhor performance individual (FOUCAULT, 1997, v. 1, 1999a).  

O dispositivo da sexualidade age sobre os corpos para produzir um eixo uniforme, sendo 

que esta sexualidade gera redução e formação cultural daquele corpo no contexto no capitalismo 

moderno (BUTLER, 2019, p. 69; FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 43-48). Sobre essa associação:  

 

O capitalismo, assim, associado à introdução da vida no domínio do poder e do saber, 

das técnicas políticas. A partir de certo domínio sobre a vida, através do 

desenvolvimento de conhecimentos sobre a mesma, e a partir da fixação de medidas 

que visavam a vida e a sobrevivência; as iminências da morte eram afastadas. Os 

processos da vida são objetos de uma tentativa de controle e modificação por parte do 

poder-saber. Trata-se de um marco paradigmático na história, a primeira vez que o 

biológico reflete-se no político. O viver, parcialmente, nos procedimentos de poder-

saber. O poder é exercido sobre a vida, o que lhe dá o acesso ao corpo. Entretanto, 

tais tecnologias políticas vão incidir, além de sobre o corpo e saúde, sobre a 

alimentação do indivíduo, habitação, condições de vida; sobre toda a sua existência. 
(AZEVEDO, 2016, p. 26, grifo nosso). 

 

Observo que o sexo se tornou um lócus do controle disciplinar do corpo e para a 

                                                

48 Este termo será explorado e definido em outras passagens do texto.  
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regulação dos fenômenos da população (através da biopolítica), constituindo-se o que o autor 

denominou como dispositivo da sexualidade (DUARTE, 2008, p. 3). Assim, quando se trata do 

sujeito ocidental na modernidade, a sexualidade é produzida por uma rede de saberes-poderes 

que resultam em um significado do coletivo (DUARTE, 2008, p. 3) não-homogêneo e plural. 

Depois de apresentado o dispositivo da sexualidade sob a análise foucaultiana, cabe 

agora analisar as conexões dos escritos do filósofo com a teoria queer, demonstrando as suas 

relações e conexões como pontos insurgentes. 

 

3.4 Michel Foucault e sua influência na teoria queer: além do dispositivo da sexualidade  

 

Em uma tentativa de aproximar Michel Foucault da teoria queer, cito o conceito 

cunhado pelo autor de sexualidades periféricas: 

 

Esta nova caça às sexualidades periféricas provoca a incorporação das perversões e 

nova especificação dos indivíduos. A sodomia – a dos antigos direitos civil ou 

canônico – era um tipo de ato interdito e o autor não passava de seu sujeito jurídico. 

O homossexual do século XIX torna-se uma personagem: um passado, uma história, 

uma infância, um caráter, uma forma de vida; também, uma fisiologia misteriosa. 

Nada daquilo que ele é, no fim das contas, escapa à sua sexualidade. Ela está presente 

nele todo: subjacente a todas as suas condutas já que ela é o princípio insidioso e 

infinitamente ativo das mesmas; inscrita sem pudor na sua face e no seu corpo já que 

é um segredo quase trai sempre como natureza singular. (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 

43). 

 

As perversões seriam todos aqueles comportamentos não padronizados (ou não 

considerados padronizados), que são tipificados como crime, doença, aberração. Tais 

comportamentos são confinados à exclusão social (FOUCAULT, 1997, v. 1). A tentativa das 

ciências biológicas em mapear e designar tais construções são derivadas das suas existências 

que pretendem reprimir (FOUCAULT, 1997, v. 1).  

Assim sendo, o objetivo não é apenas condenar essas “perversões”, mas ter uma gestão 

e controle sobre aqueles comportamentos (FOUCAULT, 1997, v. 1). Então, é realizado o 

mapeamento, a catalogação e a especificação das múltiplas sexualidades, pois, ao eleger um 

tipo de comportamento padrão, as diversas formas de sexualidades que divergem deste são 

excluídas (AZEVEDO, 2019, p. 34-36; FOUCAULT, 1997, v. 1). Trata-se de um controle do 

saber-poder-prazer destas sexualidades e do material fornecido por aquele dizer sexual 

(FOUCAULT, 1997, v. 1).  
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Entretanto, em uma vertente relacional e da multiplicidade das redes do poder-saber49 

(que está presente em todos os lugares e é constitutiva daquela organização), a tentativa de 

reprimir acontece em uma dialética de propulsão e de resistência50 (FOUCAULT, 1997, v. 1, 

p. 121-122). Quanto mais se estuda, se escreve, se fala, se reprime, mais se difunde aquele 

comportamento que pode ser acessado por meio do instrumento que é feito para diagnosticar 

(FOUCAULT, 1997, v. 1). “Contra o dispositivo da sexualidade, o ponto de apoio de contra-

ataque não deve ser o sexo-desejo, mas os corpos e os prazeres” (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 

147). Este é um dos pontos de insurgência que é levantado pela teoria queer. 

Isso acontece com o estudo e a definição da homossexualidade51, que abre brechas para 

uma identificação enquanto um mesmo grupo que realiza práticas e comportamentos comuns 

dentro do sexo. O movimento homossexual ressignifica a exclusão e a designação comum para 

lhes atribuir força, para se unirem e lutarem juntos contra aquela sociedade heterocentrada52 

(AZEVEDO, 2019).   

Foucault, no seu curso posteriormente intitulado Os anormais, traz a discussão 

relacionada a pessoas “hermafroditas”, hoje chamadas de intersexuais, em que analisa como 

estas foram tratadas como pessoas desviantes ao longo da história, percebendo-se uma mudança 

de tratamento usualmente modificada de uma anomalia da natureza para um discurso médico 

(FOUCAULT, 2001, p. 89-95). A autora Maria Rita Assis César chega a essa mesma conclusão 

em sua análise à obra do autor:  

 

No transcurso daquele período histórico, o que o autor percebeu foi um deslocamento 

em relação à abordagem da questão, isto é, gradualmente o/a hermafrodita deixava de 

ser tomado/a como um monstro da natureza e passava a ser tomado/a como um caso 

médico, uma anormalidade anatômica e fisiológica e, sobretudo, um caso que não 

estaria fora da natureza, mas que se tornaria uma monstruosidade de caráter, o que, 

mais tarde, iria aproximá-lo da criminalidade. (FOUCAULT, 2001, p. 93) Assim, as 

                                                

49  Gilles Deleuze, em seu livro Foucault, traduz as relações de poder-saber de uma forma simples “[...] ele [o 

poder] é uma relação de forças” (DELEUZE, 2005, p. 77). Por sua vez, Helton Adverse (2016, p. 935) resume 

as citações de Michel Foucault na obra História da sexualidade I: vontade do saber: “Foucault define o poder, 

como vimos, como ‘multiplicidade de relações de força imanentes ao campo em que elas se exercem’. Em 

seguida, ele afirma que o poder é também ‘o jogo que, por via de lutas e enfrentamentos incessantes, as 

transforma, as reforça, as inverte’; ele é, ainda, ‘os apoios que essas relações de força encontram umas nas 

outras,de maneira a formar cadeia ou sistema, ou, ao contrário, os deslocamentos, as contradições que as isolam 
umas das outras’. Por fim, o poder implica as estratégias ‘nas quais elas adquirem efeito, e cujo desígnio geral 

ou a cristalização institucional ganham corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias 

sociais’”. 
50  Sobre o tema, convém destacar a máxima foucaultiana: “Onde há poder, há resistência” (FOUCAULT, 1997, 

v. 1, p. 125). 
51  Em História da sexualidade I: vontade do saber, o autor analisa a criança masturbadora, a mulher histérica, o 

jovem homossexual e o casal não malthusiano (FOUCAULT, 1997, v. 1). 
52  Não se entende que se trata de uma construção benéfica, mas sim de um processo histórico, que será 

problematizado em tópicos posteriores, pela sua busca centrada em reconhecimento de direitos de uma forma 

também hegemônica, em um paradigma ainda cis-heteronormativo.  
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condenações posteriores ao exame médico, já a partir do século XVIII, possuem o 

sentido de uma reintegração ao sexo verdadeiro. Há uma enorme preocupação com a 

vestimenta, que deveria ser condizente com o sexo determinado pelo saber médico e, 

sobretudo, que o casamento fosse realizado com um indivíduo do sexo oposto. 

(CÉSAR; DUARTE, 2017, p. 245). 

 

Os discursos de normalização e de patologização médica podiam condenar essas pessoas 

intersexuais como filhos do crime, ou mesmo criminosos, uma vez que sua “[...] disposição 

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

conjunção.” (FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 30).  

Dessa forma, percebo que a conexão dos estudos de Michel Foucault (1999a, 1999b) 

com a teoria queer – além de ambos serem loci de produção e resistência – é a exposição de 

que o que é considerado normal, comum ou mesmo padronizado, trata-se de um processo de 

exclusão sistemática, que é legitimado por saberes específicos, lidos e relidos pelas construções 

relacionais do poder. Existe um processo de crítica que é o deslocamento das perguntas 

tradicionais sobre o que são estes sujeitas/os estranhas/os para demonstrar que a própria 

construção da estranheza é um processo hegemônico que opera e institui exclusões. Como é 

lembrado por Foucault (1997, v. 1, p. 30-35), a investigação científica pautada no método 

cartesiano e a supervalorização deste modelo de ciência leva a conclusões que consideram 

somente pontos em comum. 

A teoria queer se baseia nestas proposições de deslocamento do epicentro das perguntas 

que são feitas pela ciência, para demonstrar que é a partir de uma normalização que as barreiras 

são estabelecidas. Essa teoria se vale do trabalho realizado por Foucault para demonstrar a 

sexualidade enquanto um dispositivo histórico de poder, para tentar lançar novas perspectivas 

de transformação cultural e social (LACERDA, 2020, p. 13). 

Diante deste contexto dialógico entre os estudos foucaultianos sobre sexualidade e a 

teoria queer, a produção de Judith Butler é um dos principais expoentes teóricos, denunciando 

a essencialização do gênero como categoria central, e elaborando pressupostos para tensionar 

o que seria a cis-heteronormatividade.  

 

3.5 Butler leitora de Foucault 

 

Judith Butler representa a primeira virada filosófica da teoria queer. A autora, mediante 

o denominado giro performativo, questiona a concepção de sexo entendido como biológico ou 

ontológico (NAVARRO, 2020, p. 19). Butler (2003, p. 9-14) retoma em Problemas de Gênero 

o mesmo exemplo das pessoas intersexuais, para trabalhar as questões afetas ao gênero para 
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além do sexo, bem como para mostrar uma não-adequação essencial ao sistema sexo-gênero-

desejo. A autora considera que os corpos são sexuados e generificados inexoravelmente, sendo 

que são constituídos dentro de uma determinada cultura e permeados por dispositivos que 

normalizam a heterossexualidade e as identidades binárias (BUTLER, 2003, p. 12-17). Logo, 

para a filósofa, todas/os aquelas/es que fogem da lógica cis-heteronormativa são 

consideradas/os como loucas/os, criminosas/os ou excluídas/os, o que demonstra uma 

influência dos escritos de Michel Foucault (1999a), mas, ao mesmo tempo, aborda saltos 

teóricos distintos53.  

Butler (2003, p. 9-12), em conformidade com a visão foucaultiana, compreende o poder 

como algo constitutivo, relacional e que molda as/os sujeitas/os na sua condição de existência, 

trajetória e desejo. A autora entende a sujeição como um processo em que se produz o sujeito 

através da dependência fundamental do discurso que não é escolhido, que, em um processo 

antagônico, constitui e sustenta as ações das/os sujeitas/os. Judith Butler parte de uma afirmação 

foucaultiana para entender por que a concretização de uma estrutura binária está intrínseca ao 

conceito de gênero:  

 

[...] explicar as categorias fundacionais de sexo, gênero e desejo como efeitos de uma 

formação específica do poder supõe uma forma de investigação crítica, a qual 

Foucault, reformulando Nietzsche, chamou de “genealogia”. A crítica genealógica 

recusa-se a buscar as origens do gênero, a verdade íntima do desejo feminino, uma 

identidade sexual genuína ou autêntica que a repressão impede de ver; em vez disso, 

ela investiga as apostas políticas, designando como origem e causa categorias de 

identidade que, na verdade, são efeitos de  instituições,  práticas e discursos  cujos 

pontos de origem são múltiplos e difusos. (BUTLER, 2003, p. 9, grifo nosso). 

 

Dessa forma, para Butler, gênero é considerado inteligível a partir do instante em que 

está dotado de coerência e linearidade entre o sexo, a prática sexual e o desejo (BUTLER, 2003, 

p. 9-14). A partir de uma genealogia crítica do binarismo de gênero, a autora critica a distinção 

sexo-gênero e as construções que demonstram o sexo como natural ou pré-discursivo.  

 

Butler empreendeu uma crítica radical à política de identidade construída por parte do 

movimento feminista, por considerá-la essencialista, naturalizante e assimilacionista. 

Embora a filósofa norteamericana reconheça o lugar estratégico dessa política na 

afirmação e na ocupação de (outros) lugares políticos e sociais, ela questionou se tal 

política produziu um efeito regulador e excludente ao afirmar, contornar, limitar, 
restringir uma posição unificadora de sujeito. (VERAS, 2015, p. 38). 

                                                

53  Noutro giro, Butler critica Foucault que, na sua obra de introdução do hermafrodita, se contradiz ao demonstrar, 

por meio da sua compreensão do suposto desparecimento do sexo de Herculine como um limbo de uma não-

identidade, um deleite sentimental (BUTLER, 2003; PERELSON, 2004). Na obra Problemas de Gênero, a 

autora sustenta que existe uma pressuposição discursiva da condição universal do sujeito, defendendo que este 

tema tem uma integridade pré-social e anterior a seus traços de gênero (BUTLER, 2003; PERELSON, 2004). 
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Apresentar a linearidade desses discursos sobre sexo-gênero-desejo como um regime de 

verdade é umas das estratégias utilizadas para corroborar com estruturas rígidas (como 

heterossexualidade compulsória e falocentrismo) (BUTLER, 2003, p. 10-15). Isso provoca, 

portanto, uma impossibilidade de existência em decorrência de uma falha ou defeito ao 

desenvolvimento do que se compreende como normal de tudo e todas/os aquelas/es que 

rompam com essa coerência entre o gênero, o sexo e o desejo (BUTLER, 2003, p. 9-15).    

Daniel J. García López (2016) entende, ao analisar a obra de Butler, que isso seria uma 

demonstração da aliança entre a medicina e o direito. O autor apresenta os atos de paródia que 

Butler propõe como apontamento para a confirmação da estrutura performativa, localizando 

nas travestis os processos de configuração do gênero, vez que a pessoa travesti, implicitamente, 

acabaria por evidenciar a estrutura de imitação que o gênero possui (LÓPEZ, 2016, p. 328-330). 

Não se pode falar em um gênero original, uma vez que este não existe, mesmo que a lei tente 

reiteradamente incutir a ideia de um gênero original e natural. A paródia aponta a inexistência 

de elementos fixos, prévios ou ontologicamente naturais (LÓPEZ, 2016, p. 328-330). 

Butler insere o gênero em uma posição central para ampliar a análise do dispositivo da 

sexualidade. Para a filósofa, o gênero é uma construção performativa (ou um efeito 

performativo), diferindo-se de uma construção natural (BUTLER, 2003, p. 9-22; SPARGO, 

2017). A performatividade, para Butler (2003), é a reiteração ritualizada de formas particulares 

e específicas de comportamento, que constroem efeitos sociais pelo discurso, que, muitas vezes, 

são as associações dadas a um mesmo signo que é nomeado. A política performativa, proposta 

por Judith Butler, atua para romper essas pretensas fundações naturais, que presumem que a 

identidade é um elemento existente desde o início, sendo esta a forma de se quebrar a 

equivalência entre a natureza e a segurança jurídica (LÓPEZ, 2016, p. 328-330).  

As performatividades de gênero que se articulam fora deste sistema binário são 

presumidas como identidades transtornadas, como é o caso das pessoas transgênero, 

intersexuais, lésbicas, gays e bissexuais (BUTLER, 2003, p. 45-48). Conforme traz a autora: 

 

O gênero mostra ser performativamente no interior do discurso herdado da metafísica 

da substância - isto é, constituinte da identidade que supostamente é. Nesse sentido, o 

gênero é sempre um feito, ainda que não seja obra de um sujeito tido como 

preexistente à obra. No desafio de repensar as categorias do gênero fora da 

metafísica da substância, é mister considerar a relevância da afirmação de Nietzsche, 

em A genealogia da moral, de que "não há 'ser' por trás do fazer, do realizar e do 

tornar-se; o 'fazedor' é uma mera ficção acrescentada à obra - a obra é tudo". Numa 
aplicação que o próprio Nietzsche não teria antecipado ou aprovado, nós afirmaríamos 

como corolário: não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero; 

essa identidade é performativamente constituída, pelas próprias 'expressões' 
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tidas como seus resultados. (BUTLER, 2003, p. 48, grifo nosso). 

 

Um exemplo, como relembrado acima, desta performatividade, são as travestis que, 

através de dispositivos formados pela tecnologia de gênero54 (LAURENTIS, 1987), os quais 

são criados a partir do binarismo, perturbam as normas culturais de masculino e feminino para 

performar outro gênero, reivindicando tal transgressão para a viabilidade da sua existência. 

Nesse sentido, desejam ser tratadas no feminino; podem desenvolver mudanças em seus corpos; 

criam linguagens próprias; usam roupas, sapatos femininos e maquiagens para reinventar o seu 

papel social por meio de uma nova socialização, subvertendo processos sociais de fabricação 

dos seus corpos (BENEDETTI, 2005). De tanto se fazer mulher, performar o signo mulher, elas 

desafiam o que seria o feminino como prática (VENCATO, 2009). Tanto o vestido quanto o 

hormônio são extensões do corpo (HANNA, 2020).  

 

"Ser travesti" é um processo, nunca se encerra. Construir um corpo e cuidar deste é 

uma das maiores preocupações das travestis. Estão sempre buscando o que elas 

chamam de "perfeição", o que significa "passar por mulher". Não por qualquer 

mulher, mas uma bonita e desejável. Isto é: a branca e burguesa. Em busca dessa 

imagem afinam seus trações, bronzeiam seus corpos, adornam-se com roupas que 

remetem a mulheres glamorosas, escolhem nomes comuns a atrizes e musas 

hollywoodianas ou cantoras pop. Desta forma não subvertem a norma, mas elas se 

submetem.  
Se "ser travesti" é algo continuado e sem fim, este processo tem um começo, que se 

divide em algumas etapas. A primeira delas (1) é quando ainda se é "gayzinho" 

(classificação êmica), ou seja, já se assumiu a orientação sexual para familiares e para 

a "a sociedade" (como elas dizem, ou seja, para um conjunto mais abrangente de 

pessoas), mas ainda não se vestem com roupas femininas ou ingerem hormônios. 

Segue-se, então, (2) a fase do "montar-se", o que significa no vocabulário próprio do 

universo homossexual masculino, vestir-se com roupas femininas, maquiar-se de 

forma a esconder a marca da barba, ressaltar as maçãs do rosto, evidenciar cílios e 

pálpebras além da boca. Vestir-se com roupas femininas é, algo ocasional, de tom 

furtivo, restrito a momentos de lazer ou noturnos. O terceiro momento é o da (3) 

"transformação". Esta é uma fase mais nuançada, pos tanto pode envolver depilações 
dos pelos do corpo e vestir-se cada vez mais frequentemente como mulher, como pode 

indicar o momento inicial de ingestão de hormônios, quando estes não produziram 

efeitos perceptíveis; e, finalmente, (4) a quarta etapa, quando já se é travesti. Pois além 

do consumo de hormônios, vestem-se todo tempo com roupas femininas (sobretudo 

roupas íntimas, pois pode estar de shorts, sem camisa, mas de calcinha, e, no mínimo, 

já se planeja injetar silicone nos quadris e nádegas. (PELÚCIO, 2005, p. 98).  

 

Butler entende que o sujeito é um devir discursivo, imposto a situações que processam 

a sua subjetivação (BUTLER, 2003, p. 23-27), sendo que essa referência linguística quanto aos 

corpos não é descritiva e sim performativa, como os termos apresentados acima (DÍAZ, 2013, 

p. 443). “Butler destaca que a ação do sujeito é interna e não externa ao poder e que, por isso, 

                                                

54  As tecnologias de gênero são produções a partir das normas de gênero e também daquilo que representa as 

diferenças do sistema de gênero, com destaque para a família, a mídia e a cultura (LAURENTIS, 1987).  
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a capacidade de ação não pode se conceber a partir do ângulo do sujeito voluntarista, livre para 

escolher incondicionalmente. Porém ele tem força para atuar.” (DÍAZ, 2013, p. 447). 

Consequentemente, existe um corpo discursivo que é subjetivado a partir das suas 

vivências e das suas experimentações, o que revela também a potência da transgressão das 

normas (BUTLER, 2003, 2017). O corpo pode se tornar livre para viver suas experiências, 

desejos ou fantasias e estaria passível a diversas identificações, enquanto corporeidade 

discursiva (BUTLER, 2003, p. 23-27; DÍAZ, 2013, p. 443-445).  

A construção do sujeito traz consigo um modo de operar que estabelece o que é humano 

inteligível e o que é abjeto55 56. A performatividade dessa construção deve ser entendida como 

um conjunto de atos que é causado pelo sujeito, como parte de um processo que, no percurso 

do seu tempo, funciona pela reiteração, composição e citação de normas, que fazem parte 

daquela formação do sujeito sexuado e generizado (BUTLER, 2003, p. 9-23; DÍAZ, 2013, p. 

443-445). Reitero que a afirmação do sexo ocorre sempre dentro de um processo discursivo de 

materialização (BUTLER, 2003; DÍAZ, 2013, p. 443-445).  

Butler (2019b) retoma a discussão da materialidade dos corpos em Corpos que 

importam57: os limites discursivos do sexo, escrito em 1993, questionando qual seria essa 

materialidade atribuída a cada um dos corpos. A autora afirma que o que controla os corpos e 

seus movimentos é material, mas a materialidade é pensada como um efeito produtivo do corpo 

(BUTLER, 2019b). O próprio sexo não pode ser entendido separadamente da materialidade 

imposta ao corpo, sendo que para Butler: “[...] o ‘sexo’ é [...] umas das normas pelas quais o 

‘alguém’ simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um corpo para a vida no interior 

do domínio da inteligibilidade cultural.” (BUTLER, 2019b, p. 15).  

A filósofa reforça que o sexo é, desde o início, normativo, sendo entendido a partir de 

Foucault como um ideal regulatório, como uma prática regulatória que traz consigo a produção 

dos corpos que governa como uma espécie de poder produtivo (BUTLER, 2019b). “Em outras 

palavras, o ‘sexo’ é um constructo ideal que forçosamente materializado ao longo do tempo” 

                                                

55  "O entrelaçamento das citações pode ser desfeito em favor de outorgar significação a corpos e estilos da vida 
que a lógica simbólica hegemônica excluiu como abjetos para fortalecer, por esse meio, o valor daqueles corpos 

normativos que foram designados, materializados, como corpos que importam." (DÍAZ, 2013, p. 447). 
56  Corpos abjetos são corpos ininteligíveis, corpos que não importam, construídos performativamente em um 

processo discursivo que mostra quais corpos são vidas possíveis (BUTLER, 2019b; DÍAZ, 2013, p. 451).  
57  O título em inglês desse texto é Bodies that matter e tem uma construção relacionada com o termo “importam”: 

o verbo “to matter” significa importar, ter importância e o substantivo “matter” significa matéria. Então, o 

termo está correlacionado com a ideia da autora de “corpos que pesam”, de forma que a tradução perde o 

potencial dessa ressignificação e desse agenciamento do termo. No Brasil, tem-se a tradução do capítulo 

introdutório como “Corpos que pesam” em O corpo educado: pedagogias da sexualidade, de organização de 

Guacira Lopes Louro (2004).  
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(BUTLER, 2019b, p. 16). 

A autora propõe o conceito de agência em que todas as categorias sociais são constructos 

discursivos contínuos (sendo formados e produzidos de maneira constante), que atendem a uma 

norma cultural masculina, branca, eurocêntrica, cis-heteronormativa, e, portanto, não são 

naturais ou pré-constituídas (BUTLER, 2003, 2019a). Ela demonstra, no mesmo sentido de 

Michel Foucault, que não existe uma essência do sujeito e que isso é construído e formado por 

um discurso dominante.  

Então, é possível performá-las de maneiras não-binárias, de formas inesperadas e 

subversivas (BUTLER, 2003), pela dessencialização ou pela desnormalização da sociedade, 

posto que a regra é colocada como o normal. Essa formulação traz em si algo muito potente 

para a produção ontológica de um campo de contestação (BUTLER, 2003, p. 279), visto que 

pode se utilizar dessa mesma reiteração de atos para impedir que persistam formas 

habitualmente construídas de exclusão e de produção de corpos abjetos e corpos que importam 

(BUTLER, 2019b, p. 277-280; DÍAZ, 2013, p. 447-450). A autora argumenta que isso pode ser 

feito por processos discursivos, que mostram a existência de ações e atividades que consideram 

corpos como não visíveis e vidas não vivíveis (BUTLER, 2019b, p. 277-280; DÍAZ, 2013, p. 

447-450).  

Tendo em vista que não existe nenhuma escolha livre, pois todas/os estão inseridas/os 

dentro do discurso culturalmente e historicamente produzido, a subversão deve ocorrer no 

interior das estruturas discursivas existentes (BUTLER, 2003, p. 9-23). O conceito de agência 

trata da possibilidade de subverter a norma-lei-discurso dominante para fazê-la se voltar contra 

si mesma, visando fins políticos e radicais (BUTLER, 2003, p. 9-23). As normas são deslocadas 

ao desassociar o signo do seu significado ou ao ressignificar tais relações na ordem simbólica 

da linguagem: o agenciamento envolve reterritorializações agressivas das conexões das 

categorias sociais ou arranjos sociais que desafiam toda a construção normativa. Dentro deste 

gozo é que se desenvolve a teoria queer, que é uma construção simbiótica, como será analisado 

a seguir. 
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4 TEORIA QUEER: MUITO PRAZER, OLHA ELA!58 

 

“Falar da filosofia queer é viajar guiada só  

por uma cartografia invisível e, 

 na ausência do horizonte, 

 inventar o arquivo.”  

(PRECIADO, 2017, p. 214). 

 

Inicialmente, para a construção dos conceitos que serão interligados nos tópicos 

posteriores, cabe apresentar o que é Queer, Movimento59 Queer e Teoria Queer. Não cabem 

aqui conceituações taxativas, pois, como será demonstrado, faz parte das construções deste 

ramo de estudo tentar implodir as limitações conceituais e linguísticas encaixotadas por cânones 

teóricos (GOMES PEREIRA, 2015, p. 424).  

Queer é um termo notoriamente escorregadio que resiste a definições precisas. 

Originariamente, era uma interpelação pejorativa utilizada em países de língua inglesa, 

demarcando diferença, assinalando os desviantes da norma heterossexual (LOURO, 2004). Nos 

países lusófonos e hispânicos, queer não significa nada no senso comum do termo, mas nos 

países de língua inglesa significa bizarro, estranho, poc60, viado, bicha, sapatão (PELÚCIO, 

2014, p. 4).  

Em relação ao surgimento do termo e sua ressignificação, nos Estados Unidos da 

América (EUA), anos 80, existia um contexto de “caldo cultural” que ficou conhecido como 

guerras culturais. Trata-se de um deslocamento do espaço público (reduzido nesta análise na 

macropolítica) para abordar questões de ordem moral, que foi desenvolvido em tensão com a 

academia. Desta maneira, as guerras culturais, como ficaram conhecidas, organizam a 

resistência de grupos oprimidos e, a partir disso, começam a surgir os departamentos de estudos 

de gênero, gays e lésbicos nas universidades, mas também as lutas por direitos humanos da 

população gay e lésbica como o gay power. Essa é uma dimensão marcada por uma lógica 

                                                

58  Como um dos marcadores da teoria queer há também o desprendimento da escrita hermeticamente fechada e 

construída sobre os paradigmas ocidentais de ciência racional moderno/europeu. Resta uma irreverência que 

será feita para propor outra estética para as formas de escritas, para distorcer e subverter a sacralidade dos 

espaços de poder.  
59  Pode ser utilizado como sinônimo a expressão ativismo queer. 
60  O termo poc era utilizado para se referir, principalmente, aos gays considerados afeminados, usado de forma 

pejorativa, em alusão ao barulho de salto alto. Entretanto, o termo foi ressignificado pela comunidade LGBTI, 

para passar de ofensa à uma referência de orgulho, em que as "pocs" (em uma leitura expansiva) se chamem de 

pocs sem que isso seja algo pejorativo. 
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excludente de reconhecimento, sendo que aquelas/es que querem acessar direitos, têm que se 

adequar ao padrão cis-heteronormativo para pertencer ao mundo.  

Apesar da importância da luta de movimentos de gays e lésbicas, que conquistaram 

direitos fundamentais visando uma existência digna, iniciou-se o questionamento a reprodução 

de uma lógica que as/os discriminou por muito tempo: essas/es sujeitas/os começam a se 

expressar de acordo com a normatividade, com a formação de famílias (monogâmicas), com 

hierarquizações de posições sociais conforme constituição de casamento e adoção. Para isso, 

há uma tentativa de confinar a sexualidade dentro de um espaço privado, que é a lógica do “não 

importa o que você faz entre quatro paredes”, do homossexual e da lésbica discreta “que nem 

parece gay ou lésbica”.  

Entretanto, para algumas/alguns autoras/es, isso é impossível, pois a lógica do corpo 

dissidente denuncia quem elas/es  são. Contudo, as/os adeptas/os à crítica queer não desejam 

se adequar a um sistema que tanto lhes reprimiu. As/os estudiosas/os queer elucidaram que a 

política assimilacionista da identidade gay e lésbica reafirma o regime normalizador e 

reinscreve aquelas pessoas que não se encaixam a possíveis violências e discriminações 

(LACERDA, 2020, p. 8; MISCOLKI, 2015, p. 26-27). 

Nesta lógica assimilacionista, a possibilidade de pertencer ao mundo em sua totalidade 

não é permitida, mas negada em espaços públicos e mesmo em alguns espaços privados. 

Verifiquei neste contexto que, para pessoas subalternas falarem, pertencerem e existirem, é 

preciso abrir mão das características que são partes do seu corpo e da sua imagem 

(ANZALDÚA, 2000). 

Dessa maneira, penso que tais pessoas não precisam se assimilar, pois não querem 

pertencer à norma. As lógicas dos seus corpos e de sua existência são outras, e essas não querem 

abrir mão dessa existência. Tais sujeitas/os não querem ter seus corpos e subjetividades 

higienizadas, mesmo que isso importe em perda de direitos concedidos pela ordem jurídica-

política cis-heteronormativa. Como traz Leandro Colling:  

 

Por que desejamos esse ideal de vida? Por que queremos uma vida a mais parecida 

possível com a dos heterossexuais? Por que a união civil proposta é exatamente a 

baseada na família nuclear burguesa, justamente uma das instituições que tanto 

colaborou e ainda colabora para a subalternização daqueles que não são 
heterossexuais? (COLLING, 2015, p. 30).  

 

O termo queer, com toda sua carga de estranheza e de deboche, é assumido61 por tais 

                                                

61  Assumido em todas as multiplicidades que o termo comporta em um jogo constante com os armários 
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pessoas, criando-se movimentos políticos nos EUA que não desejam se enquadrar no padrão 

dominante (MISKOLCI, 2017b). Este termo carrega consigo críticas ao regime normalizador 

denominado cis-heteronormatividade. É uma denúncia da existência de um quadro de 

referência, regime de verdade e até mesmo uma compulsoriedade ligada à heterossexualidade62 

como padrão de sexualidade (COLLING, 2015, p. 30-32; LACERDA, 2020, p. 109) e 

cisgeneridade como expressão de padrão de gênero (ALMEIDA, 2019, p. 21). Como traz 

Vinicius Santos Almeida:  

 

Tal normatividade nem sempre se expressa em discurso de ódio explícitos contra 

pessoas que não se encaixam nos papéis de gênero e sexualidade estabelecidos 

historicamente pelas diferentes sociedades. Discursos silenciosos, como as duas 

únicas opções para o registro do sexo do recém-nascido, expõem que sexo e gênero 

são construções discursivas baseadas na binariedade masculino e feminino, também 

uma construção social. Essa normalização dos corpos tem como objetivo, como 

vemos em Michel Foucault (2014), a relação heterossexual para a reprodução da 

sociedade moderna. (ALMEIDA, 2019, p. 21). 

 

A própria existência de tais sujeitas/os já se mostra como uma contestação às 

heteronormas; como uma oposição às políticas de igualdade meramente reivindicatórias de 

direitos (REA; AMANCIO, 2018), inclusive aquelas efetuadas pelo movimento gay, lésbico e 

bissexual. Como relata Steve Seidman: 

 

Os/as teóricos/as queer constituem um agrupamento diverso que mostra importantes 

desacordos e divergências. Não obstante, eles/elas compartilham alguns 

compromissos amplos em particular, apóiam-se fortemente na teoria pós-

estruturalista francesa e na desconstrução como um método de crítica literária e social; 

põem em ação, de forma decisiva, categorias e perspectivas psicanalíticas; são 

favoráveis a uma estratégia descentradora ou desconstrutiva que escapa das 
proposições sociais e políticas programáticas positivas; imaginam o social como um 

texto a ser interpretado e criticado com o propósito de contestar os conhecimentos e 

as hierarquias sociais dominantes (SEIDMAN, 1993, p. 125, tradução nossa)63.  

 

                                                

(SEDGWICK, 2007) e barreiras sociais.  
62  Emerson Granja de Araújo Lacerda traz que: "A heterossexualidade, enquanto regime de verdade, é 

compreendida não como um poder a ser destruído e destituído, mas sim enquanto regime de normalização que 

disciplina os modos de vida; vida esta que se insere nas teias microfísica do poder relacional, cultural e 

contingente. [...] Esse regime está fundado em uma política de humilhação, do rechaço social, da abjeção 
àqueles(as) que performatizam, vivenciam, experienciam práticas, identidades, desejos e sexualidades distintas 

das já dadas anteriormente pelo regime de normalização das subjetividades. Logo, a possível binarização dessa 

ação política resvala diretamente em novas investidas violentas, hostis, ou melhor, LGBTfóbicas, já que existirá 

pessoas à margem dessa linha demarcatória e assimilacionista" (LACERDA, 2020, p. 100-101). 
63  Queer theorists constitute a diverse grouping that is disagreement and divergence. Nevertheless, they / they 

share some particular commitments, they rest on post-structuralist theory and on deconstruction as a method of 

literary and social criticism; they put into action, in a decisive way, psychoanalytic categories and perspectives; 

are favorable to a decentralized or deconstructive strategy that escapes positive social and political 

programmatic propositions; Imagine social as a text interpreted and criticized in order to challenge knowledge 

and as dominant social hierarchies. (SEIDMAN, 1995, p. 125). 
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Judith Butler (2017, p. 111) entende que “[...] o termo queer não designa uma 

identidade, mas aliança, e é um bom termo para invocar quando fazemos alianças imprevisíveis 

e desconfortáveis na luta pela justiça social, política e econômica [...]”, sendo que se trata de 

uma recente política de gênero.  

As pesquisas de Judith Butler (2017), baseadas na teoria da abjeção64 de Julia Kristeva 

e na teoria da discursividade de Monique Wittig, estabelecem essa possibilidade de 

transformações de significantes de uma invocação sempre repetida. Por exemplo, um insulto 

que ecoa e reitera os gritos de muitos grupos, atribuindo às minorias um lugar abjeto – como 

era o termo queer – pode ser ressignificado ao longo do tempo para a construção discursiva de 

um símbolo de resistência à normalização. Destarte, homens abjetos e mulheres abjetas 

assumem esse termo como forma de demonstrar sua oposição e contestação perante aqueles 

lugares que lhes foram eleitos (LOURO, 2004, p. 546) e lhes atribuem valores político-

estratégicos (PRECIADO, 2014, p. 10). Assume-se o orgulho ao invés da ofensa, pois a ofensa 

só é possível se você a rejeita (BUTLER, 2003, p. 9-23).  

O sentido injurioso do queer foi estrategicamente adotado para denunciar as 

experiências da abjeção sofridas pelos grupos que integravam as minorias sexuais e corpos 

dissidentes65 (POCAHY; COUTO JUNIOR, 2017, p. 610). Esses grupos, que aos poucos 

começaram a se caracterizar como um movimento queer, passaram a ressignificar o termo 

pejorativo, transformando-o em uma forma de manifestar a diferença como pauta política, em 

um empoderamento das margens ante aqueles anseios dominantes (POCAHY; COUTO 

JUNIOR, 2017, p. 610). Nesse sentido, para a crítica radical emanada do movimento queer, a 

                                                

64  A abjeção, pode ser traduzida como aquilo que é rejeitado e expelido pelo – e do – sujeito, pois perturba sua 

identidade, a estabilidade do sistema, a ordem binária de gênero (KRISTEVA, 1980). 
65  A sociedade moderna ocidental estabeleceu um padrão de sujeito: homem, branco, cristão, heterossexual, 

burguês, produtivo (produtivista) e isso é feito a partir de normalidades, de linearidades, comportamentos que 

criam “caixas” dentro das quais pessoas e identidades deveriam caber (BAHIA, 2017). Há uma normalização 

compulsória centrada em binarismo, na homogeneização e otimização dos indivíduos para a construção da 

sociedade na qual se exerce um poder disciplinar para o controle e gestão (adestramento social) sobre os corpos 

em todos os seus aspectos a partir de conhecimentos especializados e institucionalizados. A especialidade dos 

conhecimentos se dava pelos meios médicos, jurídicos, acadêmicos, entre outros, que de alguma forma 

estabelecia a normalidade dos sujeitos e, consequentemente, quem era excluído daquela sociedade 
(FOUCAULT, 1999b). Tal normalidade era estabelecida através de binarismos (normal/anormal), como 

doente/não doente, louco/saudável, e aquelas/es que eram postos do lado negativo do conceito deveriam ser 

excluídos ou reabilitados (FOUCAULT, 1999b). Por sua vez, a institucionalização é feita pelo aparato estatal e 

social que verificava tais comportamentos como violentos, desumanizadores, mas se portavam da mesma forma 

pela normalização de tais condutas, visto que aquelas práticas se justificavam por se tratar de sujeitos dissidentes 

daquela norma, identidade, comportamento e/ou padrão imposto. Diante desse cenário descrito, os sujeitos 

dissidentes são aqueles que, no contexto atual, não estão no padrão hegemônico estabelecido, mas não estão 

necessariamente excluídas/os, expulsas/os do convívio social e/ou têm seus comportamentos criminalizados.  

De tal forma que mulheres, negros, LGBTI podem ser tratados como sujeitos dissidentes dado esse contexto de 

não adequação ao padrão conceituado. 
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diferença não pode ser apenas traduzida como diversidade, pois isso envolve, em algum nível, 

um padrão de reconhecimento assimilacionista (HANNA, 2020).  

 

A teoria queer vai apostar na ação contestatória e subversiva que o diferente coloca 

diante do regime de normalização. E é por essa razão que parece problemática a ideia 

de diversidade cultural ou diversidade sexual. Uma política pós-identitária trabalha 

com o diferente. A ideia de diversidade sempre terá o outro como alguém a ser 

tolerado e respeitado. O quadro de referência – no caso aqui a heterossexualidade – 

não seria objeto de questionamentos, já que seria a partir desse ponto que se olharia o 
outro. Nesse aspecto, o diferente assume uma postura diversa da diversidade 

(LACERDA, 2015, p. 14). 

 

Da mesma forma, apresenta Miskolci:  

 

A diversidade trabalha com uma ideia de poder horizontal, por isso eu gosto do mote 

popular que define o multiculturalismo como “cada um no seu quadrado”, porque ele 

traduz, ironicamente, como isso visa a manter as relações de poder intocadas. Ao 

contrário, na perspectiva da diferença, reside a proposta de mudar as relações de poder 

(MISKOLCI, 2015, p. 51). 

 

Conforme esta crítica radical queer, a estratégia política-jurídica da diversidade ainda 

mantém em si, em alguns aspectos, a superfície ontológica normativa moderna, na medida em 

que teoriza sobre variações dentro do mesmo paradigma de sujeito epistêmico. Compreendo 

que a tolerância advinda da diversidade é uma espécie de suavidade na violência, sendo que 

ainda se mantém o olhar central da sociedade (plural, multicultural ou mesmo diversa) partindo 

de um ponto de vista de referência (LACERDA, 2020, p. 109). Esta estratégia é 

reconhecidamente apontada como assimilacionismo, que:   

 

[...] é a estratégia utilizada pelos movimentos sociais e pela academia para que 

determinadas demandas sociais sejam aceitas e regulamentadas pelo Estado, como por 

exemplo o casamento ou reconhecimento da união estável de pessoas do mesmo sexo, 

adoção por casais homossexuais ou lésbicos, além de outras demandas. O 
assimilacionismo é uma resposta da sociedade em que já se permite a existência ou o 

reconhecimento de pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo, entretanto, 

sempre dentro do disposto, ordenado pelo regime de normalização. Para os estudos 

queer, esse regime é denominado de regime normativo da heterossexualidade e não 

dá conta de uma possível transformação social, já que, ter alguns assimilados 

socialmente, relegaria outras pessoas ao campo da abjeção. (LACERDA, 2020, p. 

104).  

 

Desse modo, parte do movimento queer contemporâneo desafia reivindicações de 

direitos para o reconhecimento do casamento e do serviço militar gay, contestando esta política 

entendida como complacente do mainstream gay e lésbico, que buscou incluir pessoas gays em 

um estilo de vida cis-heteronormativo capitalista (BROWN, 2013). Conforme esta crítica do 
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movimento queer, este estilo é altamente despolitizado, pois é baseado no consumo capitalista 

e na primazia do casal romântico monogâmico (BROWN, 2013). 

Segundo esta parcela do movimento queer, essa assimilação e incorporação como 

identidade é uma das estratégias do neoliberalismo em capturar a subversão e vender como 

produtos para o consumo dessas/es sujeitas/os que não se enquadram nesta lógica cis-

heterocentrada, na medida em que a não adequação ao padrão é um nicho de vendas para 

produtos e pessoas que estão dentro dessa multiplicidade de desconformidade com a norma 

(PERRA, 2014, p. 1-7). A eleição de tal produto/concepção como queer leva à produção de 

imaginários e até mesmo uma popularização do termo queer em campos que não seriam 

alcançados se o conceito se restringisse à academia (PERRA, 2014, p. 1-7).  

A faceta negativa dessa eleição é a construção de identidades para o consumo de 

produtos, reafirmando aquilo que é produzido como contra-hegemônico (PERRA, 2014, p. 1-

7). É a construção de “shopping queer em nossas latitudes” (PERRA, 2014, p. 6), com produtos 

que levam ao discurso e à produção estética da subversão queer, que entram no contexto do 

capitalismo mainstream.   

Nisso, ressalto a vertente anarquista do movimento queer, na qual há uma renúncia à 

forma de governo autocentrada e preza-se pela existência de outras formas de resistência contra-

hegemônicas à própria concepção de democracia participativa. Dentro desse sistema que se 

apresenta como democrático, cabe questionar quem são aquelas/es que representam o interesse 

de uma minoria abjeta e que é hegemonicamente excluída da lógica moderna e ocidental66. 

Dessa forma, há um movimento político que é necessariamente anticapitalista, pois a lógica 

neoliberal capta as formas de subversão e as transforma em produto e objeto para a venda 

(PERRA, 2014, p. 1-17).  

                                                

66  Em 2020, houve um contra-movimento à captura instrumental do movimento queer com a eleição de 30 pessoas 

trans para as câmaras municipais, sendo um aumento de 275 % em relação ao mesmo pleito em 2016. A ANTRA 

ressaltou que foram registradas 294 candidaturas trans em todo o Brasil. São pessoas que foram eleitas nas 

diversas frentes políticas. Registro o nome das 30 pessoas trans eleitas: Thabatta Pimenta – PROS – Canauba 

do Dantas/RN; Linda Brasil – PSOL – Aracaju/SE; Duda Salabert – PDT – Belo Horizonte/MG; Maria Regina 

– PT – Rio Grande/RS; Lins Roballo – PT – São Borja/ RS; Benny Briolly – PSOL – Niterói/RJ; Erika Hilton 

– PSOL – São Paulo/SP; Gilvan Masferre – DC –Uberlândia/MG; Thammy Miranda – PL – São Paulo/SP/ (Co-
Vereadora)Carolina Iara – Bancada Feminista do PSOL – São Paulo/SP; Kará – PDT – Natividade/RJ; Filipa 

Brunelli – PT – Araraquara/SP; Isabelly Carvalho – PT – Limeira/SP; Anabella Pavão – PSOL – Batatais/SP; 

Paulette Blue – PSDB – Bom Repouso/MG; Regininha Lourenço – AVANTE – Araçatuba/SP; Lorim de 

Valéria – PDT – Pontal/SP; Tieta Melo – MDB – São Joaquim da Barra/SP; Paulinha da Saúde – MDB – 

Eldorado dos Carajás/PA; Rebecca Barbosa – PDT – Salesópolis/SP; Titia Chiba – PSB – Pompeu/MG; (Co-

vereadora) Samara Santana – PSOL – Quilombo Periférico – São Paulo/SP; Brenda Ferrari – PV – Lapa/PR; 

Dandara – MDB – Patrocínio Paulista/SP; Yasmin Prestes – MDB – Entre-Ijuis/RS; Myrella Soares – DEM – 

Bariri/SP; Lari Camponesa – REP – Rio Novo do Sul/ES; (Co-vereador) Heitor Gabriel – PODE – Dialogue – 

Araçatuba/SP;  (Co-vereadora) Rafa Bertolucci – PODE – Dialogue- Araçatuba/SP; Fernanda Carrara – PTB – 

Piraju/SP. 
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Apesar da crítica radical à homonormatividade capitalista ser importante, esta também 

é a grande precariedade do movimento queer, que, muitas vezes, emprega mais energia 

protestando contra o movimento liberal gay do que desafiando a cis-heteronormatividade 

capitalista, sem formular uma crítica propositiva (BROWN, 2013). Como ressalta Seidman 

(1993), o poder do movimento queer vem mais da força crítica do que qualquer programa 

positivo de mudança.  

Richard Miskolci (2009, p. 155-157) entende que o papel da crítica queer não é 

desqualificar os movimentos de reconhecimento de direitos pautados na diversidade, mas 

apontar as armadilhas do hegemônico em que estes podem estar inseridos, assim como “[...] 

permitir alianças estratégicas entre os movimentos que apontem como objetivo comum a crítica 

e contestação dos regimes normalizadores que criam tanto as identidades quanto sua posição 

subordinada no social.”. Nas palavras do autor: 

 

O foco queer na heteronormatividade não equivale a uma defesa de sujeitos não-

heterossexuais, pois ele é, antes de mais nada, definidor do empreendimento 

desconstrutivista dessa corrente teórica com relação à ordem social e os pressupostos 

que embasam toda uma visão de mundo, práticas e até mesmo uma epistemologia. Em 

síntese, o estudo da sexualidade necessariamente implica explorar os meandros da 

heteronormatividade, tanto a homofobia materializada em mecanismos de interdição 

e controle das relações amorosas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo, quanto a 

padronização heteronormativa dos homo-orientados. (MISKOLCI, 2009, p. 157). 

 

Quanto à teoria queer, entendo que esta é uma tentativa de levar esses padrões não-

assimilacionistas e não-higienistas para a academia, como uma possibilidade de desconstruir e 

romper com o conhecimento científico tradicional, baseado em dogmas científicos, com 

produções localizadas e centralizadas no Norte hegemônico (GOMES PEREIRA, 2015, p. 420; 

POCAHY; COUTO JUNIOR, 2017, p. 622-624). Paul Preciado (2014) define a teoria queer 

como uma teoria de empoderamento dos corpos subalternos nas margens, o que exclui um 

empoderamento assimilacionista. Como demonstra:  

 

É contra esse essencialismo e essa normalização da identidade homossexual que as 

minorias gays, lésbicas, transexuais e transgêneros têm reagido. Algumas vozes se 

levantam para questionar a validade da noção de identidade sexual como único 

fundamento da ação política e para opor uma proliferação de diferenças (de raça, de 

classe, de idade, de práticas sexuais não normativas, de deficientes) (PRECIADO, 
2011, p. 18). 

 

Tenho que é uma teoria que recusa as identidades e as categorias no sentido de 

reconhecer que estas são formas de operacionalização do poder e que causam exclusões 

(BUTLER, 2003, p. 256). É colocar um xingamento anglicano ao lado de uma teoria que 
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questiona o sentido do que é ser uma categoria nos moldes modernos do termo (GOMES 

PEREIRA, 2015, p. 421). Da mesma forma que, em termos de saber-práxis, assumir como uma 

teoria é questionar como esta se apresentaria dentro dos ambientes acadêmicos em termos de 

hierarquização do conhecimento. Assim, Ed Coheh (apud MORTON, 2002, p. 118) traz que a 

teoria queer se pretende com uma propaganda de: “fodemos com categorias”. 

A teoria queer encontra o seu alicerce e sua organização para desestabilizar os discursos 

hegemônicos a partir da perspectiva desconstrutivista de Jacques Derrida em que se apresentam 

estratégias que desconstroem os binarismos que estão ligados à lógica da sociedade ocidental 

(LACERDA, 2020, p. 13). Para Derrida é necessária a existência de uma/um sujeita/o67 

referência que só passa a existir quando houver o considerado oposto e inferior (DERRIDA, 

1991, passim). Essa desconstrução derridiana é escolhida como perspectiva pelas/os teóricas/os 

queer para desnaturalizar, desestabilizar, desarticular os regimes de normalização, 

principalmente, o cis-heterossexual (LACERDA, 2020, p. 13). 

 

A teoria queer vai apostar na ação contestatória e subversiva que o diferente coloca 

diante do regime de normalização. E é por essa razão que parece problemática a ideia 

de diversidade cultural ou diversidade sexual. Uma política pós-identitária trabalha 
com o diferente. A ideia de diversidade sempre terá o outro como alguém a ser 

tolerado e respeitado. O quadro de referência – no caso aqui a heterossexualidade – 

não seria objeto de questionamentos, já que seria a partir desse ponto que se olharia o 

outro. Nesse aspecto, o diferente assume uma postura diversa da diversidade 

(LACERDA, 2020, p. 109).  

 

 Dessa forma, a estranha-teoria queer é a produção de um campo do conhecimento que 

quer desafiar as instituições e a forma de entender o mundo (PERRA, 2014, p. 1-7). Traduz a 

crítica pela crítica para desestabilizar o conhecimento em torno de um único signo de sujeito; é 

a expansão das fronteiras do conhecimento para aquelas/es que são tidas/os como abjetas/os, 

guetificadas/os pelas sociedades, principalmente, aquelas/es que estão fora daquele contexto do 

ocidente dominante (GOMES PEREIRA, 2015, p. 416-418).  

É uma teoria que não se pretende teoria, que se encontra em ressignificação estratégica 

dos termos, principalmente ligados à sexualidade, aos prazeres, aos corpos e práticas 

dissidentes, que destaca a importância da assunção do dispositivo de sexualidade enquanto 

instrumento de manobra de controle dos corpos para hegemonizá-los (GOMES PEREIRA, 

2015, p. 416-418). Dessa maneira, destaco: “[...] o queer como uma abordagem discursivo-

desconstrucionista interessada nos efeitos que o dispositivo da sexualidade e os ideais 

                                                

67  Utilizei a flexão estabelecida em todo o texto, mas destaco que quando se trata de uma padronização e/ou uma 

universalização, majoritariamente, trata-se de um sujeito ligado ao signo do masculino. 
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regulatórios de gênero e a racialização da cultura produzem nos modos depensar ou produzir 

conhecimento sobre algo ou sobre nós mesmxs [...]”. (POCAHY; COUTO JUNIOR, 2017, p. 

621). 

Então, trata-se de cartografar o invisível (PRECIADO, 2017), uma vez que até mesmo 

uma não-estratégia ou uma ressignificação do não-dito é uma forma de resistência, pois a 

inserção dentro de um discurso é uma possibilidade de captação pelo padrão hegemônico 

daquela sua produção (FOUCAULT, 2009). Negociar com a teoria queer significa pensar a 

resistência enquanto não-assimilação e de forma contra-hegemônica, até mesmo dentro da 

academia com as suas liberdades de cátedras (PERRA, 2014, p. 1-7).  

A teoria queer é um resultado em aberto, sempre aberto, de uma catarse social que 

representa a ressignificação da luta de travestis, pessoas em transição de gênero, das bichas, das 

soropositivas, das sapatonas, das pocs, das afeminadas, das trans, enfim, daquelas/es que estão 

em posições precárias em termos de gênero e sexualidade, mas não apenas delas/es 

(NAVARRO, 2020, p. 15). 

Com base nesses pressupostos, rechaço uma identidade queer ou uma identificação 

queer enquanto a própria teoria queer, na medida em que se trata de um movimento pós-

identitário (BUTLER, 2020b). Trata-se de um contexto em que se tem a identidade como 

processo: algo que foi e ainda é produzido para se limitar os corpos e definir as subjetividades 

dentro de uma noção ocidental de controle. Como traz Gloria Anzaldúa:  

 

[...] [q]ueer costuma ser usado como um termo abrangente, falsamente unificador, sob 

o qual todos os 'queers' de todas as raças, etnias e classes são aglomerados. Por vezes 

precisamos dessa abrangência para solidificar nossos postos contra quem nos oprime. 

Mas mesmo quando buscamos abrigo sob esse termo não devemos nos esquecer de 

que ele homogeniza e oculta nossas diferenças. (ANZALDÚA, 1991, p. 250). 

 

Para a teoria queer, a todo instante, o sistema capitalista-colonial cis-heteronormativo 

tenta criar mais identidades para que todas/os as/os sujeitas/os estejam enquadradas/os na lógica 

da modernidade (ANZALDÚA, 1991, p. 250). Nesse sentido, até mesmo a negação da 

identidade se trata de uma assunção da identidade. Entretanto, essa mesma negação da 

identidade não se trata do queer. Ao mesmo tempo em que a criação de novas identidades é 

positiva para o reconhecimento de direitos, ainda que minoritário, convém questionar quais são 

os termos deste reconhecimento e se estes ainda estão inscritos em uma sociedade hetero-

monogâmica-cis-branco-capitalista-centrada. “Os estudos queer atacam uma 

repronarratividade e uma reproideologia, bases de uma heteronormatividade homofóbica, ao 

naturalizar a associação entre heterossexualidade e reprodução” (LOPES, 2002, p. 24).  
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A teoria queer não nega a importância das conquistas que foram feitas em termos de 

representatividade, redistribuição e reconhecimento de direitos pelos movimentos gays, 

lésbicos e feministas. Contudo, para a crítica queer, estas ainda se tratam de questões que estão 

afetas a um reconhecimento dentro da norma, que mantém o mesmo paradigma de sujeito 

definido por identidades como universais e totalizantes (BUTLER, 2003, p. 255): 

 

Se as identidades deixassem de ser fixas como premissas de um silogismo político, e 

se a política não fosse mais compreendida como um conjunto de práticas derivadas 

dos supostos interesses de um conjunto de sujeitos prontos, uma nova configuração 
política surgiria certamente das ruínas da antiga. (BUTLER, 2003, p. 256). 

 

Dentro da temática queer, o reconhecimento de identidades duais e encaixotadas 

realizado pelos movimentos LGBTIs (como casamento, adoção, doação de sangue, 

criminalização da LGBTIfobia) se inserem em uma perspectiva de igualdade que é pautada por 

uma lógica do direito moderno que racializa, higieniza e assimila as/os sujeitas/os (PERRA, 

2014, p. 1-7).  

Para a crítica queer, isso é o resultado do constructo social que hierarquiza as vidas que 

importam, estabelecendo quais vidas são passíveis de luto, pois, quando seus corpos abjetos 

conseguem ser absorvidos pelo espectro de proteção jurídico-normativo do Estado, ainda se 

mantêm como existências precárias (BUTLER, 2019b). De tal maneira que, mesmo com todas 

essas políticas de reconhecimento, o número de transexuais68, especialmente as travestis negras, 

que morrem a cada ano ainda cresce, a população negra ainda morre mais de hiv/aids69 do que 

as/os brancas/os na mesma idade70 (ONU AIDS, 2017). O reconhecimento de direitos não faz 

com que a LGBTIfobia deixe de existir ou mesmo com que tensões culturais deixem de existir 

(HANNA, 2020). 

Desse modo, não está se descartando a formação de alianças subalternas em um ideal 

de construção político-social para a confrontação e produção contra-hegemônica, mas sim o 

uso do termo queer como apenas sinônimo de diversidade, que pode carregar em si uma 

variação ontológica de sujeito jurídico dentro do mesmo paradigma normativo moderno. Essa 

estratégia é ou pode ser utilizada, desde que tenha menção expressa desse truque transitório, 

                                                

68  Os dados serão explanados no capítulo vinculado à precariedade de pessoas trans.  
69  Utilizei o termo “hiv/aids” ou “aids” em minúsculo para marcar uma perspectiva crítica ao pânico sexual criado 

pela aids, especialmente, nos anos 80, que ainda persiste atualmente (PELÚCIO, 2005). 
70  É importante lembrar que, há anos, órgãos como a UNAIDS têm alertado que a correlação entre discriminação, 

desigualdade (social, econômica, etc.), racismo e vulnerabilidade aumenta o risco de exposição a doenças, de 

tal sorte que não há política pública de saúde sem, ao mesmo tempo, políticas de reconhecimento e de direitos 

humanos (ONUSIDA, 2017).  
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com intenção política definida, para o acesso aos direitos de reconhecimento, mas que não se 

constituam como finalidade última para a construção. Gamson explica esta estratégia: “A 

política queer (...) adota a etiqueta da perversidade e faz uso da mesma para destacar a ‘norma’ 

daquilo que é ‘normal’, seja heterossexual ou homossexual. Queer não é tanto se rebelar contra 

a condição marginal, mas desfrutá-la”. (GAMSON, 2002, p. 151). 

Portanto, cabe indagar a possibilidade dessa definição de queer vir de forma 

exclusivamente heteróloga (ou seja, somente de uma/um pesquisadora/pesquisador), e, ao 

mesmo tempo, de ser apenas construída baseada nas concepções particulares do sujeito e 

vivências coletivas do movimento político. Trata-se de uma constante dialética de negociação 

de espaços, subjetividades e saberes localizados, em que a reivindicação de qualquer identidade 

sob o signo queer é transitória e possui intenção política definida. Pensar na utilização 

estratégica das identidades é dimensionar uma prática de existência complexa de corpos que 

deve ser geopoliticamente situada (ANZALDÚA, 1991). 

Dessa maneira, como uma forma de mostrar quais são as aspirações da teoria queer 

como um todo, Daniel J. García López (2016, p. 328-335) assevera que não se trata de um 

conjunto taxativo de características, como é próprio de uma teoria científica, visto que a teoria 

queer é um mapa sem coordenadas, e defini-la, portanto, seria contrário ao que o próprio queer 

propõe. 

De qualquer forma, podem ser apontados alguns eixos de atuação desta teoria (GARCÍA 

LÓPEZ, 2016, p. 328-335):  

a) Desnaturalização da sexualidade: para a teoria queer, a sexualidade não deve ser vista 

como fato natural, antes disso ela é uma construção social – ela é política, econômica e, 

também, jurídica;  

b) Desnaturalização do sexo: assim como a sexualidade, as categorias homem e mulher 

não são naturais, pois são constructos sociais artificialmente criados. O sistema sexo-

gênero deve ser visualizado como uma tecnologia social de controle, sendo o sexo um 

produto do dispositivo gênero;  

c) O regime da cis-heteronormatividade: a cis-heterossexualidade é vista como um regime 

político, social e normativo, atuando no estabelecimento da correlação natural entre 

sexo, gênero e orientação. Ou seja, é a cis-heteronormatividade que sustentará a 

linearidade existente entre sexo-gênero e desejo;  

d) Identidade: a Teoria Queer orienta que a identidade deve ser rearticulada a partir de uma 

visão construcionista e não estável – esse é um artifício que pode ser utilizado como 

instrumento político através da própria performatividade (paródia) proposta por Butler, 
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que questiona o que se pretende ser original;  

e) Luta contra os binarismos: talvez esta seja uma das mais conhecidas marcas da Teoria 

Queer, a desestabilização de conceitos duais que formam a sociedade, como natureza-

cultura, sexo-gênero, hetero-homossexual, homem-mulher, masculino-feminino, como 

se não fosse possível a existência de outras formas;  

f) Interseccionalidade: visa articular diferentes mecanismos de resistência à normalização 

em que o sexo se converge, como a raça, a classe, a diversidade funcional;  

g) Por fim, pontua que a ação política baseada na identidade deve ser abandonada, 

utilizando-se, portanto, a articulação por meio da multiplicidade e situacionalidade 

(lócus).  

Esta pesquisa se pauta em eixos de desestabilização da sexualidade e, especialmente, 

das definições acerca da identidade de gênero, bem como uma rearticulação da identidade 

enquanto um mecanismo interseccional das/os sujeitas/os. Trata-se de uma proposta de 

articulação de luta política, que deve ser descentralizada e, ao mesmo tempo, multidimensional 

com foco na proteção de vidas precárias. 

Nesse sentido, como pesquisador, devo admitir os riscos da minha declaração não-

performativa de repúdio à definição heteróloga da teoria queer, na tentativa de se produzir um 

novo processo de memórias. Reconheço, em uma autocrítica, a violência moderna academicista 

envelopada com o processo definitório do termo queer, especialmente no Brasil, em que no 

lócus do status da pesquisa, a/o pesquisadora/pesquisador (como eu) possui o lugar epistêmico 

de determinar como identificar sujeitas/os. 

Não obstante, entendo que o termo queer, sua militância e toda sua teoria não são apenas 
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uma defesa da diversidade da orientação sexual71 72 ou uma única identidade de gênero73, mas 

sim uma recusa dos valores político-jurídicos unívocos violentamente instituídos na 

modernidade; uma recusa das higienizações, das identidades socioculturais modernas e das 

naturalizações da família heterocisgênera burguesa; da reapropriação dos discursos da medicina 

anatômica e do controle dos corpos desviantes (LÓPEZ, 2016, p. 328-335; PRECIADO, 2014, 

p. 17). 

Por isso que se elege tal vertente teórica multifacetada, pautada na concepção da 

existência de uma multidão de diferenças, com uma transversalidade das relações de 

poder/saber, para questionar as estruturas dominantes. Para dar um truque em instrumentos 

hegemônicos com o fim de propor caminhos74 jurídicos para um determinado grupo, mesmo 

que isso envolva conscientemente, em algum nível, atribuir identidades ou mesmo realizar 

concessões assimilacionistas. 

 

4.1 Por que queer e não (cu)ir?  

 

“E se o mundo tem cu é porque tem também uma cabeça. 

Uma cabeça pensante, que fica acima, ao norte, como convém às cabeças.” 

(PELÚCIO, 2016, p. 132). 

 

O queer também viaja ao Sul com suas potências, potencialidades, desafios, estranheza 

e perigos que podem acompanhar essa construção que vem do Norte (GOMES PEREIRA, 

                                                

71  As expressões “orientação sexual” e “identidade de gênero” podem ser definidas de várias formas e é importante 

a lembrança de Alexandre Bortolini no sentido de que qualquer tentativa de conceituação e de classificação é 

sempre redutora de complexidade, já que a sexualidade humana é plural (BORTOLINI, 2009, p. 20). De toda 

sorte, apenas para dar os contornos sobre o que se pretende com as expressões acima, cabe definir que a 

orientação sexual diz respeito à “[...] ‘atração’, o desejo sexual e afetivo que uma pessoa sente por outras” 

(BORTOLINI, 2009, p. 22). Assim, de forma simplificada, podem ser enumeradas as orientações homossexual, 

heterossexual, bissexual, assexual, pansexual etc. Já a “identidade de gênero” (ou identidade sexual) “[...] tem 

a ver com como eu me coloco diante da sociedade, com quais grupos, representações e imagens eu me identifico 

e me reconheço” (BORTOLINI, 2009, p. 22). Classificados os seres humanos sob este aspecto se pode falar 

em: gênero masculino, gênero feminino, transgêneras (travestis e transexuais) e ainda as/os intersexuais. Como 
dito acima, como toda classificação, também essas conceituações são redutoras de complexidade. A experiência 

humana, inclusive quanto à sexualidade e à identidade é muito mais rica do que se pode tentar classificar. Ao 

fim e ao cabo, toda tentativa é mais uma manifestação tipicamente moderna de tentar encontrar normalidades e 

colocá-las em caixas conceituais (BAHIA, 2017, p. 499). O pensamento moderno – e o Direito Ocidental é 

parte dessa estrutura da Modernidade – está desenvolvido dessa forma. Um dos grandes desafios do Direito é 

tentar pensar aquelas pessoas/grupos para além da tentação de encaixá-las. 
72  Tipicamente realizada pelos movimentos gays e feministas.  
73  Quando se fala em formar multidões queer sendo essas identidades únicas.  
74  Proponho caminhos, possibilidades, ou mesmo inclinações de pensamento, mas nunca soluções ou releituras da 

história com o status da pesquisa científica.  
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2015, p. 416-418). É preciso trazer as concepções do queer para epistemologias situadas com 

o sistema-mundo75, no intuito de subverter este signo 

politicamente/socialmente/geograficamente estabelecido pelo colonizador como o “cu do 

mundo” (PELÚCIO, 2014, p. 78). Tertuliana Lustosa explica:  

 

Não é possível pensar as ideias de heteronormatividade e transfobia separados de 
todos os processos constitutivos das identidades nacionais latino-americanas desde o 

contexto colonial e que se estenderam aos dias atuais. Não podem ser desconsiderados 

também os parâmetros e normatividades herdadas do moralismo colonizador. Hija de 

Perra aponta ainda para uma viadagem que dentro dos limites socioculturais das tribos 

ameríndias, já era praticada, sendo hierarquizante pensar hoje num questionamento 

do binarismo de gênero em Pindorama com os mesmos recortes e da mesma 

perspectiva do cérebro ocidental: separando–se dos modos de vida que já habitaram 

as terras de ninguém. Pensar, portanto, o colonialismo dentro de um discurso de 

gênero sobre o contexto brasileiro e latino-americano é pensar sobre dois 

colonialismos: o euro-americano e cisgênero. (LUSTOSA, 2016, p. 392).  

 

Igualmente, esta teoria deve ter em si uma preocupação com a materialidade dos corpos 

do Sul e seus próprios anseios enquanto práxis (ALMEIDA, 2020, p. 63-66). A construção do 

queer vem ao Sul com a necessidade intrínseca de repensar uma geopolítica do conhecimento 

sem perder o potencial subversivo, e isso implica não adquirir o status de uma teoria apenas 

restrita ao ambiente acadêmico (GOMES PEREIRA, 2015, p. 416-418; POHAHY; COUTO 

JÚNIOR, 2017, p. 622-624). Pedro Paulo Gomes Pereira explica: 

 

O queer viaja, colocando-se diante dos que desconfiam de certas viagens das teorias, 

como o pensamento decolonial. A desconfiança deve-se à alegada proximidade da 

teoria queer com a teorias formuladas nos países do Norte Global. O próprio termo 

queer, cuja dificuldade de tradução faz com que viaje aos mais diversos lugares 

conservando-se em inglês, sinalizaria uma geopolítica do conhecimento à qual o 

pensamento decolonial deseja se contrapor – assim, problemas de tradução 

literal de termos superpõem-se a conflitos entre Norte e Sul na produção dos 

saberes. (GOMES PEREIRA, 2015, p. 416, grifo nosso).  

 

 Trata-se, então, de uma corpo-política do conhecimento (ANZALDÚA, 1987) que não 

está restrita somente ao lugar epistêmico, mas também está ligada ao reconhecimento do lugar 

social daquele que fala e enuncia a teoria. O corpo não é um elemento neutro, mas sim algo que 

codifica aquela experiência daquilo que se constrói e contesta. É pensar a partir dos 

                                                

75  Sistema-mundo é um conceito cunhado por Immanuel Wallerstein entendido como: “[...] divisão de trabalho 

que emergiu no século XVI, cobrindo inicialmente a maior parte da Europa, a partir da transição de um mercado 

de longa distância, restrito às mercadorias de luxo, para mercados de longa distância agora calcados em 

mercadorias essenciais para a plena reprodução do sistema- -mundo. Estas mercadorias estariam conectadas por 

circuitos produtivos e distributivos interdependentes, porém dispersos em cadeias mercantis de longa distância 

que perpassam fronteiras nacionais e que são apoiadas por Estados nacionais, reconhecidos enquanto tal por 

um sistema interestatal.” (ACCO, 2018, p. 708). 
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conhecimentos situados das/os subalternizadas/os nos/pelos corpos e solos no Sul do mundo 

(PERRA, 2014).  

A utilização nesta pesquisa do termo queer, como é marcado pelas teorias do Norte, foi 

uma escolha, que não se trata de uma escolha meramente autoral, pois, neste caso, poderia se 

usar cuir, transviado, teoria “q”, (CU)ir ou até mesmo “teoria do cu” como faz Larissa Pelúcio 

(2014). Esta escolha metodológica foi feita para utilizar o termo de forma estratégica, que é o 

mais difundido na academia e nos movimentos políticos, em uma espécie de uma ocupação 

conceitual intencional que pretende que os estudos queer sejam uma tentativa de resistência 

global, reverberada em multidões híbridas, que vivem diversos níveis interseccionais de 

opressão, para um enfrentamento da lógica moderna/colonial.  

Entendo o sistema moderno/colonial como um discurso hegemônico de um único 

modelo civilizatório e de vida, e não apenas como um sistema econômico, de tal forma que a 

potência que contém o termo queer gera a possibilidade de afetar o mundo globalmente, sem 

perder consigo as suas lutas e questões localizadas de enfrentamento particulares e distintos em 

cada ambiente em que se situa. 

Assim, o queer, nesse texto, é um código aberto, livre e híbrido, que pode carregar 

múltiplos significados, livre de concepções higienistas e assimilacionistas, e que 

necessariamente visa combater desigualdades de um sistema moderno/colonial que hierarquiza 

vidas. Não se pretende formar uma teoria no sentido fechado do termo, nem atribuir um único 

significado para toda a construção (FOUCAULT, 2008, p. 194; GOMES PEREIRA, 2015).  

É atribuir um novo significado à palavra teoria, que implode exatamente o que é teoria, 

sendo uma dificuldade acadêmica definir um termo fechado para o que seria queer (GOMES 

PEREIRA, 2015). Essa é a unicidade da pluralidade do queer: uma pluralidade disruptiva 

epistemológica do termo, que concentra suas ideias e expande suas ações, o que é chamado de 

pluriversalidade (GOMES PEREIRA, 2015; POCAHY; COUTO JÚNIOR, 2017). 

Penso que Preciado (2011) tem razão ao propor/reconhecer a existência de uma 

multidão queer, que vai além do sentido de unificar as subjetividades dissidentes, pois visa uma 

formação estratégica, que pode ser pretensamente dissidente e pretensamente acadêmica para, 

somente então, criar fissuras à lógica que lhe abriga. É pensar em uma teoria que é prática, em 

sintonia com os escritos de Antonio Negri, em que se tem a união de singularidades 

(PRECIADO, 2011).   

É necessário romper com as categorias e identidades que foram pensadas e estruturadas 

por aqueles que tentavam domesticar os corpos e as sexualidades dissidentes (POCAHY; 

COUTO JÚNIOR, 2017). Pode se exemplificar como um “tornar-se” e não apenas ser 
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designado como homossexual (AZEVEDO, 2019). É um devir sexual não para “reconhecer” 

novos direitos como novas caixas conceituais, pois estaria reproduzindo aquele padrão da 

modernidade apenas incluindo um novo “x”, mas propor uma outra concepção prática daquele 

instrumento utilizado para operacionalizar exclusões, com o intuito de utilizá-lo provisória, 

temporária e estrategicamente (AZEVEDO, 2019; BUTLER, 2003, p. 3-45). 

Tudo aquilo que tentam queerizar perde suas características originais e transforma-se 

em algo desconhecido e inusitado (ou “é” ou “não é!” – no queer é “pode ser” para duas 

questões), sendo que talvez tanta instabilidade incomode o direito moderno (GOMES 

PEREIRA, 2015). Frente a isso, ressalto que o próprio termo queer está sujeito a assimilações 

em contextos dominantes e que se deve sempre tensionar as margens enquanto produtoras de 

uma política da diferença e da produção de novas possibilidades, para formar alianças que 

resistam às demandas que são opostas justamente àquelas exclusões moldadas pela 

modernidade (BUTLER, 2019b). 

O dispositivo de sexualidade no Sul não é o mesmo que aquele desenhado por Michel 

Foucault, como foi apresentado no texto, por não pensar em uma lógica de colonialidade e 

subalternidade que é inerente às questões que são trazidas (REA; AMANCIO, 2018). A 

precariedade (BUTLER, 2019b) e o trato com as identidades76 observam lógicas distintas e 

tem-se a necropolítica77 (MBEMBE, 2015, p. 123) como um aparato de Estado 

institucionalizado e, cada vez mais, nítido dentro das relações sociais-políticas-institucionais.  

As políticas do Sul não são as mesmas enfrentadas no Norte; os armários não são os 

mesmos e a hiv/aids ainda opera com marcadores sociais distintos (PELÚCIO, 2014). Isso não 

quer dizer que essas construções realizadas por autoras/es devam ser descartadas ou ignoradas, 

mas que é necessária uma leitura corpo-política e geopolítica situada para adequar a lógica 

proposta por esta pesquisa (ANZALDÚA, 2000).   

Pensar o queer é deixar abertas as diversas temporalidades do termo (presente, passadas 

e futuras) e as possibilidades dessa ocupação para evitar que setores conservadores o façam 

(BUTLER, 2019a), mas também é resistir a incorporações que são racistas, misóginas ou 

coloniais. Pensar também na possibilidade que essa ressignificação se torne vazia em termos 

                                                

76  Muitas vezes utilizando-as de forma estratégica e com responsabilidade epistêmica.  
77  Achille Mbembe (2015) cunha o termo necropolítica para, com base no conceito foucaultiano de biopoder, 

demonstrar que os Estados Modernos estão em constante articulação com os estados de exceção e de sítio (pois 

estão sempre em constantes arrumações especiais que retiram estes Estados de sua normalidade), nos quais se 

estabelece um inimigo comum (mesmo que fictício) para ser combatido. Necropoder é o exercício de uma 

política da morte institucionalizada, seja por direcionar o seu direito de matar, ou pela sua negligência ao tratar 

de políticas públicas para aquele determinado grupo (MBEMBE, 2015, p. 123). 
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políticos, principalmente, nos países latino-americanos, em que se tem um termo que não é 

cognoscente.  

Trabalhar com Teoria Queer é entender que a marca do queer é a antinormatividade, 

enquanto a do direito, em uma perspectiva crítica, é a de servir e atuar como um sistema 

biopolítico, indicando, portanto, a necessidade de ruptura (LOPÉZ, 2016, p. 328-335). É 

promover uma atuação adequada que deve estar pautada na promoção de condições de vidas 

que sejam habitáveis, ou, como diria Butler, vivíveis, evitando a reprodução de lógicas 

essencialmente identitárias do capitalismo (LOPÉZ, 2016, p. 328-335). 

Neste contexto, esta pesquisa visa questionar a mera inclusão para expandir as 

possibilidades de vivências, ou precarivivências, no contexto contemporâneo. Busquei uma 

incursão jurídico-teórica, com a finalidade de uma proposta-truque em relação ao próprio 

direito, para pluralizar as vidas protegidas e aquelas/es que acessam as normas. É propor uma 

nova articulação que amplie as bases jurídicas e que rompa com as lógicas cis-heteronormativas 

coloniais. 
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5 CONSTRUÇÃO DAS MOLÉCULAS E SUA NORMATIZAÇÃO 

 

Apresentada a localização teórica deste trabalho, bem como questões afetas às noções 

de sexualidade, passo à consideração acerca da construção/fragmentação da realidade, que é 

pautada por conceitos ligados a uma forma de poder que planeja o âmbito técnico, biomolecular 

e tecnológico da vida, em termos de população, saúde e interesses político-sociais 

(PRECIADO, 2018, p. 75). Esta dimensão representa um giro tecnológico das próprias 

concepções da teoria queer. 

Antes de tratar da discussão conceitual deste poder específico, é importante ressaltar a 

relação direta de seu autor, Paul Beatriz Preciado, com a formação de uma teoria-práxis de 

contestação do sistema dominante, com suas experimentações para desconstruir noções 

naturalizadas do gênero, da sexualidade e do corpo humano (OLIVEIRA, 2018, p. 399). As 

suas construções e os objetivos levam seus escritos ao centro desta pesquisa, para questionar e 

subverter as inter-relações entre sexualidade, corpo e identidade. 

Preciado (2018, p. 17) é um filósofo que dá início 78  à transição de gênero na Espanha, 

no ano de 2006, desobedecendo as normas vigentes para esse processo de transgeneridade, 

mediante o uso de doses de Testogel©79 50g, que foram automedicadas regularmente. Muitas 

delas foram obtidas no mercado ilegal, como é descrito em Testo Junkie. Sobre este livro, que 

é o referencial teórico deste trabalho, o seu título já mostra uma relação de vício com a 

testosterona80: “[...] não é uma autobiografia, mas um protocolo de intoxicação voluntária à 

base de testosterona [...]. Se for preciso levar as coisas ao extremo, é uma ficção autopolítica 

ou uma autoteoria” (PRECIADO, 2018, p. 13).  

Dessa forma, Testo Junkie é uma ficção política que se produz em microdoses de 

experimentações estéticas, que transformam e biografam o corpo do autor (OLIVEIRA, 2018, 

p. 399). A ideia de Preciado é abrir uma etnografia reflexiva, que apresente questionamentos 

acerca do padrão compulsório de sexo-desejo-percepção que governa e produz corpos 

(CAMARGO; RIAL, 2010), para também denunciar o caráter totalmente produzido do sexo 

(em termos de definição de identidades). 

O corpo é o seu objeto de estudo, inclusive o seu próprio corpo (PRECIADO, 2018, p. 

413). O autor estuda e demonstra os processos tecnológicos da construção do corpo, a 

                                                

78  A transição de gênero do autor não se limita a esse período, pois o filósofo ainda faz o uso de testosterona. 
79  Mencionei o Testogel 50g, porque o autor fez uma análise expressa sobre a bula deste remédio, assim como das 

indicações do medicamento, que se adequam a uma lógica cis-heteronormativa (PRECIADO, 2018, p. 64). 
80  No espanhol, a palavra yonqui significa “drogado, viciado” (OLIVEIRA, 2018). 
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arquitetura da formação dos corpos. Ele denuncia o caráter ficcional das coisas que são 

naturalizadas e estabelecidas como imutáveis e das ficções de gênero. Isto posto, Paul B. 

Preciado propõe-se como um pensador/filósofo que faz da teoria uma prática intervencionista 

e contestadora. 

A sua produção sobre o corpo está vinculada à sua atuação política, a projeções teóricas 

queer, sadomasoquistas, e com uso de testosterona para a construção da subjetividade como 

terreno de experimentação (PRECIADO, 2018, p. 12-23). Existe uma desnaturalização do 

corpo, em que se denota que o gênero é uma ficção. O autor apresenta o livro em tons pessoais 

e transgressores, que marcam a corpo-política do ser. A ligação necessária do autor e da sua 

obra é levada ao extremo no Testo Junkie, que é um produto único. Trata-se de propor um corpo 

proteico81, que não é o mesmo conceito do corpo discursivo de Judith Butler (CAMARGO; 

RIAL, 2010). Como salienta o autor:  

 

O gênero não é simplesmente performativo, (quer dizer, um efeito das práticas 

culturais linguístico-discursivas) como havia querido Judith Butler. O gênero é, antes 

de tudo, protético, quer dizer, não se dá senão na materialidade dos corpos. É 

puramente construído e ao mesmo tempo inteiramente orgânico. Escapa às falsas 

dicotomias metafísicas entre corpo e alma, forma e matéria (PRECIADO, 2017, p. 

21).  

 

Também não é o mesmo conceito de corpo proposto por Michel Foucault (1999a)82. 

Contudo, ambas/os filósofas/os influenciam os escritos de Paul B. Preciado (2018). A 

construção do corpo proteico é moldada como a subjetividade moderna, em que se têm as 

padronizações e a definição do gênero de acordo com a quantidade de miligramas de hormônio 

e seus efeitos no corpo. 

 

A perspectiva queer (...) aponta para uma nova apropriação do gênero como categoria 

útil de análise histórica, por meio da qual podemos questionar e problematizar os 
dispositivos de produção dos corpos sexuados, normatizados, heterossexualizados e 

abjetos. Sua contribuição não está somente na inserção das experiências abjetas na 

disciplina histórica, mas no aceno para uma transformação epistemológica que, 

efetivamente, rompa com a lógica binária e com seus efeitos de classificação e 

exclusão. (VERAS, 2015, p. 40). 

 

Essa perspectiva funciona como uma crítica (constante) à construção de binômios que 

                                                

81  Proteico no sentido de prótese. É um corpo formado por próteses.  
82  Preciado traz a definição de tecnobiopoder para explicar como a tecnologia implanta o biopoder, como a ideia 

da biopolítica e da tanatopolítica (sendo política de gestão e controle da morte) de Michel Foucault 

(CAMARGO; RIAL, 2010). Preciado (2018, p. 223) demonstra que a construção de um novo sujeito sexual 

farmacopornográfico mantém o panopticon como comestível e dentro do corpo. 
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são relativos à produção de abjeção e exclusão (VERAS, 2015, p. 40-46). Logo, Preciado 

trabalha com uma vertente de politização das biomoléculas: com a existência de um 

biocapitalismo83 pós-industrial84, global e midiático (PRECIADO, 2020, p. 36): “Os corpos 

fazem culturismo, reconfiguram-se, injetam-se, irradiam-se, plastificam-se, vitaminam-se, 

hormonizam-se. As performances de gênero pertencem a esse novo corpo do Capital, são o 

novo mecanismo de reprodução sexual-industrial”. (PRECIADO, 2020, p. 4). 

Para Paul B. Preciado, os corpos se constituem laboratórios políticos que são efeitos do 

processo de sujeição e de controle de espaços possíveis de agenciamentos políticos, bem como 

instrumentos de resistência à normalização (PRECIADO, 2018, p. 366). "O corpo – todos e 

cada um dos nossos corpos – é o enclave valioso em que transações de poder são 

incessantemente realizadas" (PRECIADO, 2018, p. 129). Para o autor, o corpo é uma 

plataforma tecnopolítica vital de transformação (PRECIADO, 2018, p. 377). Berenice Bento 

explica esta concepção política do corpo: 

 

O corpo é um texto socialmente construído, um arquivo vivo da história do 

processo de (re)produção sexual. Neste processo, certos códigos naturalizam-se, 

outros, são ofuscados e/ou sistematicamente eliminados, posto às margens do 
humanamente aceitável, como acontece com as pessoas transexuais (BENTO, 2008, 

p. 38, grifo nosso). 

  

Paul B. Preciado (2018, p. 127-130) entende que o conceito foucaultiano de biopolítica 

não abrange todas as inter-relações complexas da realidade contemporânea, baseadas em 

produções pautadas em micropolíticas, micromoléculas, que são articuladas com questões 

vinculadas a dispositivos farmacopornográficos. Desta maneira, apresento, na seção seguinte 

as relações de Michel Foucault (1999a) e a leitura feita por Preciado (2018).  

 

                                                

83  É necessário localizar esta construção do capitalismo e entender que a produção feita pelo autor trata de um 

contexto do Norte que questiona os efeitos, ações e produções a partir das biomoléculas, especialmente os 

hormônios e suas manipulações, dentro da sociedade na qual o autor se insere. A existência de um modelo 

uniforme de capitalismo não é experimentada em todos os lugares do globo e, portanto, não se pode afirmar a 

existência globalizada dessa forma de concepção biocapitalista apresentada pelo autor. Entretanto, é possível 
geolocalizar o argumento e ver quais são os padrões que se aplicam, para questioná-los e apresentar esse 

resultado com as similaridades e as diferenças das conceituações.  
84  Quando se fala de pós-industrial não está se remetendo a uma passagem do capitalismo fordista-taylorista para 

um sistema de capitalismo financeiro ligado a uma especulação, em que se tem a unicidade desses modelos de 

transformação, tendo em vista que dentro do capitalismo contemporâneo, pela divisão internacional do trabalho, 

tem países do Sul que ainda não passaram por esta industrialização de forma linear e nem alçaram patamares 

de financeirização da sua produção (MÁXIMO PEREIRA, 2020, p. 45-80). Ao trazer o conceito apresentado 

por Preciado (2018), uma das estratégias vinculadas ao capitalismo é a manutenção de diversas etapas de 

exploração e desenvolvimento ao redor do globo que garantem, entre tantas coisas, as manutenções de 

desigualdades interseccionais históricas. 
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5.1 Utilização analítica da biopolítica para constatação de uma realidade  

 

“O biopoder não se infiltra a partir do exterior. 

Ele já reside dentro.” 

(PRECIADO, 2018, p. 223, grifo dos autores). 

 

Paul B. Preciado demonstra que o sexo se tornou tão importante sobre as formas e redes 

do poder que os discursos sobre masculinidades, feminilidades e normatização das identidades 

sexuais transformaram-se em agentes de padronização da vida, como um regime político de 

controle (PRECIADO, 2018, p. 77-79): 

 

O sexo, sua verdade, sua visibilidade, suas formas de exteriorização; a sexualidade e 

as formas de prazer normais e patológicas; e a raça, em sua pureza ou degeneração, 

são três ficções poderosas que obcecaram o mundo ocidental desde o século XVIII, 

chegando a definir o escopo de toda a atividade teórica, científica e política 

contemporânea. (PRECIADO, 2018, p. 76, grifo nosso). 

 

Diante disso, com essa forma de dominação biopolítica que surge com o capitalismo 

disciplinar, tem-se a sexopolítica como resultado dessas interações, que também são levantadas 

por Butler (2003) e Michel Foucault (1999b) (PRECIADO, 2018, p. 76). Essa sexopolítica é a 

construção do órgão genital ligado a um gênero que apaga os traços das suas ficções políticas 

encarnadas e produz efeitos que excluem aqueles sexodissidentes (PRECIADO, 2018, p. 76-

79). 

A partir da interação de novos saberes microscópicos dentro dos campos da medicina, 

da psicologia e da sexologia, Preciado mostra que se expandiram as formas, modelos e 

fronteiras de regulação biopolítica dentro das formações das subjetividades (PRECIADO, 2018, 

p. 133). A regulamentação não está mais restrita apenas ao controle do Estado e do poder 

soberano: 

 

[...] O poder matar para poder viver, que sustentava a tática dos combates, tornou-se 

o princípio de estratégia entre Estados; mas a existência em questão já não é jurídica, 

mas biológica, de uma população. O poder se situa e exerce ao nível da vida, da 
espécie, da raça e dos fenômenos maciços de população. (FOUCAULT, 1999, p. 129). 

 

Assim, diante do conjunto de transformações das tecnologias de produção dos corpos e 

da subjetivação, que avançam progressivamente com a Segunda Guerra Mundial, o corpo 

sexuado está relacionado às formulações dentro de um regime regulatório que, cada vez mais, 

confina o sujeito em um tipo específico de vida (PRECIADO, 2018, p. 78-79). Essas 
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construções são feitas a partir de dispositivos sexopolíticos que se desenvolvem sobre técnicas, 

mecânicas e processos de naturalização do sexo (PRECIADO, 2018, p. 78-79). 

Tais transformações apresentam um novo regime de subjetivação como sistema de 

saber-poder, que inclui a redefinição dos espaços públicos e privados, com a expansão de uma 

rede da arquitetura doméstica, com tecnologias midiáticas de controle (PRECIADO, 2018, p. 

76-79). Diante disso, “[...] o caráter ‘junkie’ da era farmacopornográfica atualiza-se nas formas 

de desejo, produção e consumo heteronormativo da vida.” (OLIVEIRA, 2018, p. 400). Paul B. 

Preciado denomina este regime de sociedade farmacopornográfica. 

 Ressalto que este novo regime não exclui as noções disciplinares e biopolíticas 

foucaultianas, mas sistematiza técnicas diferentes e conflitantes do regime do poder que estão 

justapostas e são somatizadas para a produção do sujeito contemporâneo (PRECIADO, 2018, 

p. 85):  

 

O regime disciplinar não apaga as técnicas de soberania necropolíticas. Da mesma 

forma, o regime farmacopornográfico não oblitera totalmente técnicas biopolítica 

disciplinares. [...] Na sociedade disciplinar, as tecnologias de subjetivação 

controlavam o corpo a partir do exterior como um aparato ortoarquitêtonico, mas na 

sociedade farmocopornográfica as tecnologias se tornam parte do corpo: diluem-se 

nele, tornando-se somatécnicas. Como resultado, a relação corpo-poder torna-se 

tautológica: a técnica assume a forma do corpo, é incorporada. (PRECIADO, 2018, p. 

85).  

 

Preciado (2018), como leitor de Michel Foucault, entende que existem preponderâncias 

sobre os regimes das relações de poder e estabelece que, na contemporaneidade85, existe a 

centralidade da farmacopornografia nas relações de controle da sexualidade e nas construções 

dos corpos. Como apresenta:  

 

Esse capitalismo quente difere radicalmente do capitalismo puritano do século XIX 

que Foucault havia caracterizado como disciplinador: as premissas de penalização de 

toda atividade sexual que não tenha fins de reprodução e da masturbação viram-se 

substituídas pela obtenção de capital através da regulação da reprodução e da incitação 

à masturbação multimídia em escala global. A esse capitalismo interessam os corpos 

e seus prazeres, tira benefício do caráter politoxicômano e compulsivamente 

masturbatório da subjetividade moderna. (PRECIADO, 2020b, p. 118-119).  

 

O regime farmocopornográfico estabelece novas alianças e outras relações com o 

regime biopolítico disciplinar do século XIX, que, de alguma forma, ainda é limitado pela 

                                                

85  Para este trabalho, sustento como contemporâneo o conjunto de ações políticas que estão interconectadas com 

o presente, destacando as relações com a tecnologia, precarizações das proteções atinentes aos direitos sociais, 

inter-relações microscópicas, e manipulações de hormônios, bem como a relação estabelecida com o espaço 

público e privado através da pornografia.  
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epistemologia binária moderna na qual está inserido e estabeleceu um controle sexopolítico 

entre sexo, sexualidade e reprodução (PRECIADO, 2018, p. 238). Neste marco teórico, entendo 

que o controle e a vigilância sobre os corpos não estão apenas restritos ao ambiente (seja 

hospitais, escolas ou prisões), mas que esta vigilância do/no corpo é exercida também por 

hormônios e substâncias sintéticas, como será demonstrado no tópico a seguir. 

 

5.2 Farmacopornografia: um experimento subversivo de gênero 

 

 “Na era farmocopornográfica, o corpo engole o poder” 

(PRECIADO, 2018, p. 223). 

 

Algumas feministas discutem se o corpo é político. Paul B. Preciado (2018), por sua 

vez, afirma que as moléculas são políticas. A evolução conceitual apresentada pelo autor é 

demonstrar que o deslocamento está no controle do regime sexo-gênero além do próprio corpo, 

mas agora a construção é reiterada, performada, construída e deslocada para o biomolecular, e 

este controle não está apenas no Estado. 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a cartografia sexual do Ocidente, caracterizada 

pelo dimorfismo sexual e a sua classificação de sexualidades normais e desviantes, 

saudáveis ou deficientes, torna-se dependente da gestão legal e comercial das 

moléculas essenciais para a produção dos fenótipos (sinais externos) que 

culturalmente reconhecemos como femininos ou masculinos (pelo facial, tamanho e 

forma dos genitais, tom de voz etc), assim como da gestão tecnopolítica da reprodução 

da espécie e do controle farmacopornográfico de nosso sistema imunológico e de sua 

resistência à agressão, à doença e à morte. (PRECIADO, 2018, p. 123). 

 

A era farmacopornográfica se trata da política econômica do sexo dentro do contexto de 

uma crítica política do capitalismo, em um experimento subversivo do sexo-gênero 

(OLIVEIRA, 2018, p. 399; PRECIADO, 2018, p. 84-89). É um padrão de poder manifestado 

na estrutura contemporânea de naturalização de controle molecular-informático (PRECIADO, 

2018, p. 84), mas também de microrrevoluções surgidas desses mesmos pressupostos 

bioquímicos e biopolíticos (OLIVEIRA, 2018, p. 399). Preciado explica: 

 

[...] Farmacopornográfico o tipo de gerenciamento e produção do corpo e a 

subjetividade sexual dentro dessa nova configuração política. O corpo e a 

subjetividade contemporâneos não são mais regulados apenas pela passagem por 

instituições disciplinares (escola, fábrica, casa, hospital etc.), mas, e acima de 

tudo, por um conjunto de tecnologias biomoleculares, microprotéticas, digitais e 

de transmissão. e informação. (PRECIADO, 2020, grifo nosso). 
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 Então, são tecnologias biomoleculares, digitais e de transmissão de informações que se 

infiltram nos nossos corpos e interpenetram a vida cotidiana (PRECIADO, 2018, p. 85). 

Explicar a farmarcopornografia tem como objetivo demonstrar as formas de atuação desta 

biopolítica tecnológica, que vai além dos binarismos modernos de gênero, reificando-os. O 

contexto pós-fordista86 é composto por uma rede produtiva-vigilante de micromoléculas, 

capazes de redefinir regimes comportamentais político-capitalistas que engendram a população 

dentro de noções herméticas dialéticas, as quais são absorvidas pelo jurídico (PRECIADO, 

2018, p. 85-88). Rafael Leopoldo comenta:  

 

O regime farmacopornográfico se inseria num contexto bem específico: Cito três 

caracterizações: 1) um certo abandono da compreensão da homossexualidade em 

termos médicos; 2) uma quebra da técnica sexual de reprodução que convém ser 

ressaltada; 3) e, por último, ainda no período pós-Segunda Guerra Mundial, toda uma 

formulação sobre o gênero que influencia o feminismo e a teoria queer. (LEOPOLDO, 

2020, p. 252).  

 

Na era farmacopornográfica são criados sistemas normalizantes moleculares de gênero, 

que são produtos de discursos que estabelecem um padrão higienizado de subjetividade 

(PRECIADO, 2018, p. 85-88). Esses padrões moleculares não desafiam apenas aquelas/es que 

desejam realizar a transição de gênero, mas também estão inscritos na realidade87 de academias 

de malhação88, cirurgias plásticas (aquelas estritamente estéticas), e/ou uso de drogas para tirar 

apetite e também substâncias para aumentarem o gasto calórico, ou mesmos os anabolizantes 

(que muitas vezes são utilizados à base de hormônios como testosterona ou estrógeno89) 

(PRECIADO, 2018, p. 86). Trata-se de um padrão de poder que tem consigo as tecnologias de 

construções do corpo, dos diversos corpos. Sob esta perspectiva, todas/os estão em transição, 

todas/os estão construindo o seu próprio corpo.  

 

Se o hormônio é a feminilidade, a beleza e o nervoso, que confirma os resultados da 

feminilização, o silicione é "a dor da beleza". O corpo feito, todo "quebrado na 

plástica" é o sonho da maioria. Mas nem sempre as intervenções podem ser 

                                                

86  Por mais que o fordismo não seja um sistema produtivo capitalista que prevaleceu no Sul e, mesmo que seja 

questionada a ideia de sua completa superação, utilizo aqui a expressão de Paul Preciado (2018) para discutir o 
conceito de Farmacopornografia criado por ele. 

87  É uma crítica e, ao mesmo tempo, uma autocrítica.  
88  O questionamento vinculado às academias de malhação é atravessado pela construção de um corpo desejável, 

instrumentalizado por tecnologias biomoleculares capitalistas, em uma metáfora-literal cartográfica localizada 

nos músculos, com o objetivo de construir um corpo dentro dos formatos pré-definidos. São técnicas de micro 

lesões por meio de próteses biossociais, localizadas para se moldar um corpo diferente daquele que se tem, para 

um corpo construído por aquelas práticas. Essa análise se restringe quando se trata apenas da atividade da 

academia de malhação em si e não trata, por exemplo, das suplementações ou mesmo dos anabolizantes.  
89  Estas substâncias que são utilizadas para transição de gênero, mas que, neste caso, ironicamente, são utilizadas 

para aumentar a força ou para emoldurar o corpo. 
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conseguidas em clínicas de cirurgia plásticas filiadas ao sistema de medicina oficial. 

Então, procurar-se o caminho tradicional. Aquele que vem sendo usado há pelo menos 

30 anos pelas travestis: a bombadeira. É Paulette, travesti com mais de 50 anos e 

atualmente agente de prevenção do Projeto “Tudo de bom!” quem conta:  

 

Pesquisadora – "E aí, quando apareceu o silicone, como é que foi? Teve uma procura 

muito grande? 

 

Paulette – "Ah, teve! Ah, teve, porque aí as bichas ficaram enlouquecidas. Porque 

ninguém mais queria tomar hormônio. Aí todo mundo queria bombar peito, bombar 
bunda. E também foi a época das próteses, Todo mundo queria pôr prótese" 

(PELÚCIO, 2005, p. 102, grifo do autor). 

 

Pelúcio (2005, p. 102) demonstra em sua pesquisa que as travestis sabiam que "bombar" 

era perigoso, mas que a maioria delas não abria mão desta técnica de transformação e 

construção do corpo. Há, portanto, uma tentativa de emolduração dos corpos com técnicas 

capitalistas em busca de um desejo por meio da utilização de próteses biossociais. Este "[...] 

desejo de ‘ter um corpo’ se sobrepõe aos ‘riscos’ implicados nesta construção [...]" (PELÚCIO, 

2005, p. 103). É neste sentido que Preciado explica como são formadas as pessoas como 

sujeitas/os-cocaína, sujeitas/os-cortisona ou sujeitas/os-silicone (PRECIADO, 2018, p. 37-38): 

 

O sucesso da indústria tecnocientífica contemporânea consiste em transformar nossa 

depressão em Prozac, nossa masculinidade em testosterona, nossa ereção em Viagra, 

nossa virilidade ou esterilidade em Pílula, nossa aids em triterapia, sem que seja 

possível saber quem vem primeiro [...] Este feedback performativo é um dos 

mecanismos do regime farmacopornográfico. (PRECIADO, 2018, p. 37, grifo 

nosso). 

 

Percebo que são realizadas formações proteicas dos corpos, além das construções 

apenas discursivas, por meio de tecnologias capitalistas, com a finalidade de adequação dentro 

de um padrão estritamente moderno de produção de um sujeito para a sua reprodução com 

ideias, símbolos, desejos e reações químicas (PRECIADO, 2018, p. 38). As próteses são 

construídas ou inseridas pelo biocorpo em processos de reiteração do gênero. A era 

farmarcopornográfica se caracteriza por um novo regime de poder-saber-subjetivação em que 

se insere a sexualidade como um dos elementos centrais na constituição do sujeito moderno 

(VERAS, 2015, p. 40-43). 

Assim, o corpo, na sua materialidade específica, é o resultado de determinadas 

performatividades gestuais e dos movimentos de caráter público e ritualizado (FISCHER-

LICHTE, 2019, p. 47). Estes corpos são construídos inteiramente pelo orgânico90 (PRECIADO, 

                                                

90  A concepção de Preciado (2018) não é contraditória à noção de corpo sustentada por Butler (2017), mas vai 

além dela ao ressaltar o protagonismo do orgânico na formação corporal discursiva. Para Butler, a materialidade 

dos corpos é produzida no discurso, o que não quer dizer que não exista materialidade: linguagem e 
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2017, p. 29), e, portanto, são atravessados por essa lógica dos hormônios e produções de 

biomoléculas, que alteram sua formulação para se moldar ao protótipo corporal desejável e 

culturalmente reconhecido nos signos binários (PRECIADO, 2018, p. 29-47).  

A construção em signos binários ainda se mostra um padrão moderno que é aos poucos 

relativizado, mas, ainda, muito presente91. Isso porque, paradoxalmente, tais alterações 

biomoleculares, através de substâncias, representam também um hackeamento dessas noções 

higienizadas (PRECIADO, 2018, p. 411), pela construção de corpos plurais, de homem com 

vagina e mulheres com pênis atrelados à possibilidade de autoidentificação chancelada pelas 

estruturas do direito. 

Entretanto, e ao mesmo tempo, ainda subsistem tentativas de definição do padrão de 

normalidade pela quantidade de miligramas de determinado hormônio dentro do corpo 

daquelas/es indivíduos, como é o caso da participação de pessoas transgêneras92 no esporte.  

Então, se por um lado se instaura o reconhecimento de outras materialidades corporais 

como um conceito em aberto, de outro se tem o aprisionamento do gênero às produções 

biomoleculares capitalistas, que espelham padrões binários aceitáveis com o viés de permissão 

da existência.  

 

5.3 Hormonionormatividade: uma regulamentação de gênero  

 

"O hormônio é como o alimento do corpo"   

(trecho da entrevista de Juliana, entrevistada por Larissa Pelúcio, publicado no artigo "Toda 

Quebrada na Plástica" – Corporalidade e construção de gênero entre travestis paulistas, p. 

101).   

 

                                                

materialidade não são opostas (SALIH, 2017, p. 109). 
91  Preciado (2018, p. 134) revela que existe um projeto-identidade que está em construção junto com a era 

farmacopornográfica, em que as indústrias farmacêuticas e biotécnicas redesenham as fronteiras entre os 

gêneros, com a produção de técnicas de reprodução assistida, produção de hormônios que criam corpos na 

inadequação entre sexo-gênero, em que o sistema heterossexual politicamente construído será progressivamente 

obsoleto. Atento a isso, não tenho dúvidas desse descentramento. Entretanto, ainda se tem a 

hormonionormatividade como um conceito dominante na realidade. 
92  Preciado (2018, p. 137) trabalha questões próprias sobre cisgeneridade e transgeneridade, que serão 

apresentadas em tópicos posteriores.  
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"Eu sou viciada em hormônios"  

(trecho da entrevista de Victória Ribeiro, entrevistada por Larissa Pelúcio, publicado no artigo 

"Toda Quebrada na Plástica" – Corporalidade e construção de gênero entre travestis paulistas, 

p. 101).  

 

“Quando ‘hormonizadas’, as travestis passam a ter no ‘sangue’ o feminino”.  

(PELÚCIO, 2005, p. 102). 

 

A identificação, experimentação e fabricação de mensagens químicas, que 

posteriormente serão chamadas de hormônios93, trazem definições de soberania e de técnicas 

biopolíticas, situadas no paradigma científico, para moldar as formas de subjetividade e 

sexualidade (PRECIADO, 2018, p. 166-171): 

 

Em um contexto colonial europeu e capitalista industrial definido pelas práticas das 

telecomunicações, viagens e comércio [...] A invenção da noção de hormônio 

representa uma quebra epistemológica, não só em relação ao modelo moderno do 

corpo mecânico, mas também em relação ao emergente modelo psicológico do 

inconsciente sexual (PRECIADO, 2018, p. 171, grifo nosso). 

 

Através das inquisições94, das caças às bruxas95 e com o extermínio das populações 

nativas nas invasões coloniais houve uma guerra dos saberes especializados para o extermínio 

do saber popular e não-católico (FEDERICI, 2017, p. 19-54; PRECIADO, 2018, p. 162-164). 

Ao mesmo tempo, começa a transformação dos recursos naturais comunitários em licenças e 

em patentes para viabilizar o consumo e a consolidação de um conhecimento hegemônico do 

especialista, da ciência e do discurso universalista capitalista (PRECIADO, 2018, p. 162-164).  

Então, percebo que existe um expurgo dos saberes de mulheres e das/os indígenas com 

a finalidade de conceber apenas uma forma de conhecimento como científico, com a 

centralidade do paradigma europeu excludente (FEDERICI, 2017, p. 322-329). Com o avanço 

desse paradigma (e subvalorização dos outros como cosmovisões), há a construção de um 

                                                

93  O conceito de hormônio perpassa por “[...] ficções sexopolíticas, metafóricas tecnovivas que podem ser 

engolidas e digeridas, absorvidas e incorporadas. São artefatos farmocopornográficos que podem criar 

formações físicas que se tornam integradas com organizações políticas mais vastas, como as nossas instituições 

médico-legais, os Estado-nação ou as redes globais por meio das quais o capital circula.” (PRECIADO, 2018, 

p. 205). Este conceito será debatido na sessão sobre transição de gênero.  
94  Preciado (2018, p. 162) traz que a inquisição atuou como uma autoridade de controle e repressão do saber 

farmacopornográfico das mulheres das classes populares. 
95  Silvia Federici aduz: “Caça(s) às bruxas ocorreram simultaneamente com a colonização e o extermínio das 

populações do Novo Mundo, com os cercamentos na Inglaterra com o início do tráfico de escravos” 

(FEDERICI, 2017, p. 164). 
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regime biopolítico que usa o sexo, a sexualidade e a identidade sexual como produção e governo 

da subjetividade. Assim, por meio das construções do que seriam os hormônios, tem-se a 

regulação dentro da mentalidade cis-heteronormativa de um regime político (PRECIADO, 

2018, p. 78). 

Dito isto, inspirado nas ideias de Preciado, utilizo o conceito de 

hormonionormatividade, que é a regulamentação do gênero a partir de substâncias 

bioquímicas como ficções sexopolíticas, que têm a finalidade de ditar quais são os corpos que 

podem ou não integrar um determinado contexto; que estão (des)vinculados a organizações 

políticas dominantes (PRECIADO, 2018, p. 205). Existe uma necessidade da gestão legal e 

comercial das moléculas para a produção biopolítica de corpos, a partir de fenótipos que são 

culturalmente reconhecidos e nomeados como masculino e feminino (PRECIADO, 2018, p. 

123):  

 

O capitalismo farmacopornográfico bate de frente com os limites da epistemologia do 

gênero binário, que continuam funcionando de acordo com os modelos de 

feminilidade e masculinidade do regime sexopolítico do século XIX, que 

estabeleceram uma continuidade rigorosa entre sexo, sexualidade e reprodução. 

(PRECIADO, 2018, p. 238). 

 

A construção do conceito de hormonionormatividade se relaciona às características 

secundárias de gênero, pois regula termos de masculinidade/feminilidade e passabilidade96 

como normatividade para os acessos a serviços ou locais, como um controle 

farmacopornográfico do sistema imunológico e da resistência à agressão, à doença e à morte 

(PRECIADO, 2018, p. 123). Como traz Larissa Pelúcio: “O hormônio circulando pelo sangue 

limpa a travesti daquilo que é masculino: pêlos, pele grossa, traços angulosos. Atribui a elas 

também qualidades morais vistas como próprias da mulher: sensibilidade, delicadeza e até 

mesmo dedicação ao lar” (PELÚCIO, 2005, p. 101). 

                                                

96  Passabilidade se refere àquelas/es que passam pela cis-heteronormatividade sem serem notadas/os pelas suas 

marcas e expressões trans. Vergueiro apresenta como: "Acredito que seja importante analisarmos a 

passabilidade enquanto uma categoria útil de análise para vivências nas diversidades corporais e de identidades 

de gênero, tanto como uma exigência cisnormativa, como uma estratégia possível de resistência a cissexismos 
em determinados contextos."(VERGUEIRO, 2015, p. 158). Estas questões também são problematizadas por 

Preciado (2018) no conceito de uma cisgeneridade construída obrigatória, mas, como já foi apresentado na 

introdução deste trabalho, não pretendo abordar as razões que levam as pessoas à transição hormonal. Algumas 

notas podem ser apresentadas do trabalho de Vergueiro: "[...] sendo assim, brevemente considero como as 

inflexões decoloniais relativas às diversidades corporais e de identidades de gênero devem partir da 

interseccionalidade para compreender (1) as barreiras elitistas e racistas em torno da viabilidade das estratégias 

de passabilidade cisgênera (ou seja: quem fica de fora, nas não passabilidades?), bem como (2) os limites para 

as resistências ‘passáveis’ destas diversidades nos marcos das ocupações ciscoloniais (ou seja: repensar os 

limites relacionados à invisibilidade, assimilação, ameaças constantes de ‘catarem’ aquilo que somos)" 

(VERGUEIRO, 2015, p. 159).  
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Preciado (2018, p. 123-144) destaca que as composições que formam o gênero são 

construções performatizadas (sendo um efeito das práticas culturais linguístico-discursivas), 

que são levadas a construir equações do que é ou não possível, mas que exige uma materialidade 

e uma concretude por meio de técnicas proteicas biossociais. Como é relatado por Gabrielle, 

travesti ouvida por Benedetti:  

 

Eu acho que o hormônio na vida de uma travesti é feminilidade toda, tudo tá ligado 

ao hormônio. Inclusive, tem amigos minha que quando vão à farmácia comprar 

hormônios, elas costumam colocar assim, ó: '- Eu vou comprar beleza'; porque o 
hormônio é realmente a beleza na vida de uma travesti. Ele ajuda na pele, que fica 

mais macia [...], inibe o crescimento de pêlos, desenvolve a glândula mamária, 

entendeu, arredondou formas, e até a expressão do olhar de quem tomou hormônio é 

diferente [...]. A gente fica mais feminina prá falar, prá sentar, e tudo isso é efeito do 

hormônio no teu organismo. (BENEDETTI, 2000, p. 66).  

 

Dessa forma, para Preciado (2017, p. 29), o gênero é uma tecnologia sofisticada de 

fabricação de corpos: uma forma de tecnopolítica, que incide no corpo vivo, que é produzido 

nas redes de materialização da biopolítica e consolida-se socialmente ao se transformar em 

espetáculo, em dados digitais, em moléculas farmacológicas (PRECIADO, 2018, p. 127-128). 

Consiste em um artefato industrial biotécnico que foi criado para definir papéis sociais e é 

utilizado para reafirmar uma matriz heterossexual (PRECIADO, 2018, p. 111-113) A 

supracitada regulamentação de gênero se insere como um dos efeitos daquilo que é produzido 

e levado à normatização. 

Paul B. Preciado demonstra, portanto, a existência de um contexto do capitalismo 

farmacopornográfico em que o consumo é baseado nessas inter-relações de miligramas de 

substâncias no corpo para estabelecer o masculino e o feminino e, com isso, excluir pessoas 

que não se encaixam neste padrão moderno (PRECIADO, 2018, p. 126-128). Isso não é feito 

apenas por indivíduos, mas também por organizações políticas que confluem para o controle 

(PRECIADO, 2018, p. 205): 

 

O capitalismo farmacopornográfico poderia ser definido como um novo regime de 

controle do corpo e de produção da subjetividade que emerge depois da Segunda 

Guerra Mundial, com o surgimento de novos materiais sintéticos para o consumo e a 

reconstrução corporal (como os plásticos e a silicone), a comercialização 

farmarcológica de substâncias endócrinas para separar heterossexualidade e a 
reprodução (como a pílula anticoncepcional, inventada em 147) e a transformação da 

pornografia em cultura de massa. (PRECIADO, 2020b, p. 118). 

 

Neste contexto em que se estabelecem as noções de sociedade e de normalidade como 

produções discursivas-corpóreas, e não como verdades absolutas, são questionadas as 
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limitações da vida comum e do público/privado. Exemplificando estes limites, Paul B. Preciado 

apresenta questões ligadas à pornografia como um desafio do que é público e do que é privado, 

pois é a pornografia, que antes ficava nos museus (que são lugares heterotópicos), é levada para 

a cultura popular pelas revistas Playboy97 para dentro de casa (os sacros privados) (PRECIADO, 

2020b, p. 9). Assim, o autor identifica a pornografia como um mecanismo arquitetônico-

midiático capaz de produzir publicamente o privado e o que foi chamado de espetacularização 

da domesticidade (PRECIADO, 2020b, p. 9). 

Preciado apresenta em seu livro uma infoimagem que traduz o que ele entende como 

era farmacopornográfica: 

 

Figura 1 – Infoimagem sobre a Era Farmarcopornográfica 

Fonte: (PRECIADO, 2018, p. 88) 

 

                                                

97  Para o autor, a Playboy (PRECIADO, 2020b, p. 13): "[...] não é simplesmente uma revista de conteúdo mais ou 

menos erótico, mas sim faz parte do imaginário arquitetônico da segunda metade do século XX. A playboy é a 

Mansão e suas festas, é a gruta tropical e o salão dos jogos subterrâneos [...] é a cobertura de solteiro, o jardim 

transformado em zoológico, o castelo secreto e o oásis urbano [...] A Playboy se transformaria na primeira 

pornotopia da era da comunicação de massas".  
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Ao elevar a complexidade da subversão dos limites do que é concebido como público e 

privado, observo, hoje, em meio a uma pandemia, o que é concebido como público invadir o 

tempo-espaço do que é presumido como privado. Preciado chama de “telerepública da sua casa” 

as relações que são estabelecidas frente a uma pandemia em que são realizadas e produzidas 

(ou aceleradas) “novas” realidades, para incentivar o consumo em frente ao computador ou a 

partir das telas de telefones celulares (PRECIADO, 2020a). A pandemia acelera o que foi 

chamado de pós-domesticidade, como uma característica da era farmacopornográfica, que é um 

"[...] novo regime de vida ao mesmo tempo público e privado, caseiro e espetacular, íntimo e 

superexposto [...]" (PRECIADO, 2020b, p. 118). Existe um deslocamento dos interiores como 

cápsula da produção da subjetividade para uma sociedade de interioridade pós-disciplinar, com 

o panopticon totalmente descentralizado (como já é típico desde a revolução de 1950) 

(PRECIADO, 2020b, p. 118-119, 2018, p. 135-145). 

São apresentados, ainda, privilégios de poder ficar em casa, quem consome e quem 

fornece o consumo. O autor demonstra que as questões ligadas ao vírus e ao estabelecimento 

de bons comportamentos (ou mecanismos disciplinares) são marcadas por higienizações das 

populações, o que desvela um status quo ante que, mesmo na pandemia, dita quem vai morrer 

e quem vai viver (PRECIADO, 2020a). Bruna G. Benevides deixa nítido:  

 

Fica nítido nesse cenário que o coronavírus é mais que uma pandemia. Ele tem sido o 

responsável pelo colapso do sistema capitalista e das próprias relações que nós temos 
com o mundo à nossa volta. Ele mostra que o Estado que não se preocupa com o bem-

estar social de sua população em detrimento da política econômica está fadado ao 

fracasso. E nos cobra, especialmente daqueles privilegiados, que olhemos para além 

da nossa capacidade de enxergar o óbvio, que sempre esteve à nossa frente, mas que 

ignorávamos preocupados com nossas próprias ilusões capitalistas. (BENEVIDES, 

2020).  

 

A pandemia sanitária não ignora o recorte de raça, classe, gênero e identidade de gênero 

que é escancarado dentro de uma sociedade moderna/colonial, mas que, muitas vezes, é 

silenciado no discurso falacioso de democratização de vidas com a presença do vírus em âmbito 

mundial. A plasticidade do capitalismo, por um lado, leva alguns ao adestramento mercantil-

digital de seus hábitos em prol de um consumo, em e-commerce, e-books, lives, e-shops, que 

foram criados para consumidores específicos. Por outro lado, aquelas/es que irão se expor para 

viabilizar a produção deste consumo, são pessoas pobres e negras, que ganham menos de 1,5 

salário-mínimo98. 

                                                

98  Essa constatação também é confirmada pelo site G1 em matéria realizada para ser apresentada na televisão 

(CORONAVÍRUS..., 2020).  
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O sucesso da nova máquina capitalista depende de sua capacidade de colocar a 
plasticidade dos materiais e dos corpos a serviço da produção do novo consumidor. 

Depois, pouco a pouco, essa plasticidade alcançará dimensões globais. A própria terra 

se torna então uma grande indústria biopolítica. Por trás dessa fabricação, esconde-se 

a narração heterossexual e colonial que justifica a reprodução ad aeternum do 

corpo mecânico dos homens e da carne natural (e comível) das mães. 

(PRECIADO, 2020, p. 4, grifo nosso). 

 

As relações estabelecidas no contexto da era farmacopornográfica são marcadas pela 

interação da tecnologia, da indústria farmacêutica e do sistema moderno/colonial como regime 

político que produz corpos para o consumo (PRECIADO, 2018, p. 78). Como salienta Larissa 

Pelúcio: 

 

Preciado propõe que o circuito sexo-capital integra, distribui e organiza imagens, 

mensagens, corpos, desejos, dinheiro, fluídos, fármacos como elementos 

contemporâneos característicos da fase atual do capitalismo. O regime 

farmacopornográfico seria esse momento pós-fordista de organização do capital, 

e da vida cultural, centrado em uma biopolítica tecnológica, na qual a indústria 

farmacêutica cumpre papel central na produção de corpos e subjetividades. 

Adiciono as novas tecnologias de comunicação, as mídias digitais, como canais 

imprescindíveis para o funcionamento desse regime que tem algo de anárquico, pois 

sua própria maneira de se organizar e controlar deixa brechas para apropriações 

subversivas de suas tecnologias. (PELÚCIO, 2016, p. 124). 

 

No campo da sexualidade, há a inserção de dispositivos, chamados de biodispositivos, 

que modificam as relações dos contatos entre as/os envolvidas/os em uma relação sexual, pois 

além da territorialização do sexo99, é determinado o que se pode ou não fazer a partir dessa 

emolduração do controle do risco.  

Como exemplo, cito a pílula anticoncepcional como um regulador da vida feminina, 

que, no primeiro momento, ao evitar uma gravidez indesejada, devolveu o prazer às mulheres, 

mas sob a condição do controle disciplinar dos corpos femininos com a regulação da ovulação; 

da castração química da libido da mulher; riscos de saúde naturalizados e suportados 

exclusivamente pela carga existencial feminina (PRECIADO, 2018, p. 186-204). Além disso, 

há questões ligadas aos testes das pílulas que atuaram como um dispositivo biotecnológico 

                                                

99  Entendo a territorialização do desejo sexual como uma construção em que o sexo é limitado ao falo-boca-seios 

aos homens, e, para as mulheres, apenas ao falo (PRECIADO, 2017). Assim, as/os teóricas/os queer vêm 

questionar quais são as formas do sexo; quem são as/os sujeitas/os; quantos são; se a realidade higienista deve 

estar presente nesse ambiente de libertinagem; qual frequência e, acima de tudo, o que isso influi no 

comportamento da sociedade. O sexo é transgressor e/ou (não-)libertador? Sexo importa para a sociedade? Para 

qual sociedade e qual sexo(s)? Essa sociedade aceita e inclui as mulheres com pênis? Os homens com vagina? 

Práticas não convencionais e não territorializadas são partes integrantes da sociedade ou estão apenas às 

margens da cultura hetero-cis-normativo-centrada? Todas essas construções são questionadas enquanto 

libertação da/o sujeita/o e como relações intersubjetivas que fazem parte do estreito do sexo nessa realidade. 
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neocolonial, pois foram testadas em mulheres porto-riquenhas dentro de ambientes domésticos 

gramaticalmente controlados, para obter uma amostragem segura do medicamento para as 

mulheres brancas (PRECIADO, 2018, p. 186-204). Preciado traz que: 

  

[...] a Pílula funciona como um elemento material-semiótico (em suas encarnações 

tanto como moléculas quanto discurso, máquinas e substâncias orgânicas) na 

gramática racial e sexual hegemônica da cultura ocidental, obcecada pela 

contaminação da linhagem, pela pureza da raça, pela separação dos sexos e pelo 

controle de gênero. (PRECIADO, 2018, p. 204). 

 

Há a pílula como uma técnica microprostética de controle da natalidade; uma técnica 

eugênica; uma técnica de produção de gênero e, posteriormente, de uma feminilidade e de um 

meio inteligível para manter as estruturas binárias (ALMEIDA, 2020, p. 54; PRECIADO, 2018, 

p. 186-204). Cabe salientar, portanto, a pureza higienista baseada no consumo como um 

dispositivo do tecnobiopoder, não só por controlar a reprodução, como também a produção 

(consumo-fábrica-corpos) e um controle de gênero e raça (PRECIADO, 2018, p. 199-204).  

Dessa forma, não se pode levar e ler o sujeito feminino como algo único ou similar, pois 

as realidades das mulheres são distintas. O uso da pílula também é marcado pelas questões de 

raça e classe, e não apenas pelo gênero. Quais são as mulheres que conseguem investir em 

outros métodos contraceptivos farmacopornográficos? 

Ainda existe uma defasagem no acesso ao absorvente por pessoas que menstruam, 

devido à vulnerabilidade econômica, o que leva estudantes a abandonarem a escola durante o 

período menstrual100 (INOVA SOCIAL, 2018). No Brasil, o Sistema Único de Saúde fornece 

como método contraceptivo o dispositivo intrauterino (DIU) de cobre para mulheres que 

atenderem os requisitos estabelecidos na Portaria de Consolidação nº 2.265/GM/MS, mas este 

não cobre a aplicação ligada ao DIU hormonal101, popularmente conhecido como Mirena 

(BRASIL, 2017).  

A principal diferença entre os dois biodispositivos é baseada na existência de hormônio. 

Assim, considerando que não são todas as pessoas que têm acesso a essa informação, e não são 

todas que estão nas condições descritas na Portaria acima (o que, dentro de um sistema 

patriarcal, legitima o controle dos corpos femininos), para algumas mulheres a pílula ainda é o 

método eficaz de liberdade sexual e do próprio corpo. 

Por outro lado, há a inserção das camisinhas nas relações sexuais como forma de 

                                                

100  O projeto de Lei n° 428/2020 propõe distribuir absorventes em espaços públicos como forma de combater 

a precariedade menstrual no Brasil (AMARAL, 2020).  
101  Neste biodispositivo há a presença de progesterona.  
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controlar diretamente a circulação das células reprodutivas masculinas ou conter a proliferação 

de infecções sexualmente transmissíveis102 (IST) (que são vírus, bactérias ou protozoários), pois 

com a utilização dessa forma de baixa tecnologia diminui-se a probabilidade e o risco de 

acontecer alguma transmissão (PRECIADO, 2018, p. 232). No entanto, ao mesmo tempo, 

modificam as relações táteis e sensoriais estabelecidas entre aquela(s)/e(s) durante o ato, pois 

existe um emborrachado no meio desta troca de fluidos corporais, sendo também um exemplo 

de ação biopolítica dentro de uma sociedade que calcula o risco e quantifica os prazeres 

possíveis (FOUCAULT, 2008, p. 222-223). 

A partir desses exemplos, vislumbro que há biodispositivos que, além de serem 

utilizados para controlar infecções e/ou a reprodução, modificam as inter-relações entre as/os 

sujeitas/os, agindo como uma forma de medicalização e disciplinarização dos corpos 

individuais e apresentando-se como produções farmacopornográficas ligadas, de alguma forma, 

ao consumo. 

 

No campo da sexualidade, a modificação farmacológica da consciência e do 

comportamento, a globalização da pílula contraceptiva para todas as “mulheres”, bem 

como a produção de triterapias, terapias preventivas para a AIDS ou viagra são alguns 
dos índices de gestão da biotecnologia. A extensão planetária da Internet, o uso 

generalizado de tecnologias de computação móvel, o uso de inteligência artificial e 

algoritmos na análise de big data, o intercâmbio de informações em alta velocidade e 

o desenvolvimento de dispositivos globais de vigilância computacional por meio de 

satélites são índices dessa nova gestão semiotécnica digital. Se eu os chamei de 

pornográficos, é porque, em primeiro lugar, essas técnicas de biovigilância 

entram no corpo, penetram na pele, nos penetram; e segundo, porque os 

dispositivos de biocontrole não funcionam mais pela repressão da sexualidade 

(masturbatória ou não), mas pelo estímulo ao consumo e à produção constante 

de um prazer regulado e quantificável. Quanto mais consumimos e mais saudáveis 

somos, melhor somos controlados. (PRECIADO, 2020, grifo nosso). 

 

 Observo aqui a plasticidade das manifestações das relações farmacopornográficas, 

desde sua literalidade até várias emoldurações no campo da tecnologia por meio do biocontrole, 

que interpenetra a identidade e as subjetividades pelos dispositivos reguladores, o que é 

chamado de produção farmacopornográfica da subjetividade (PRECIADO, 2018, p. 88). Tais 

dispositivos são, muitas vezes, mercantilizados como soluções, mas afetam diretamente as 

formas como são estabelecidas as relações sociais:  

 

A mutação que está ocorrendo também pode ser a passagem de um regime patriarcal-

                                                

102  O Brasil começou a adotar o termo “infecções” em vez de “doenças”. O termo “doenças” inclui pessoas que 

têm os sintomas e/ou os sinais visíveis de manifestação no organismo do indivíduo. Por sua vez, quando se 

trata de infecções, é possível que o indivíduo permaneça assintomático por alguns períodos ou mesmo durante 

a vida toda (BRASIL, 2016).  
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colonial e extrativista, de uma sociedade antropocêntrica e de uma política em que 

uma parte muito pequena da comunidade do planeta humano se autoriza a praticar 

práticas de predação universal a uma sociedade capaz de redistribuir energia e 

soberania. De uma sociedade de energia fóssil a uma sociedade de energia renovável. 

Também está em questão a transição de um modelo binário de diferença sexual para 

um paradigma mais aberto, no qual a morfologia dos órgãos genitais e a capacidade 

reprodutiva de um corpo não definem sua posição social a partir do momento do 

nascimento; e de um modelo heteropatriarcal a formas não hierárquicas de reprodução 

da vida. (PRECIADO, 2020). 

 

Ante o exposto, entendo que o objetivo das tecnologias farmacopornográficas é a 

produção do corpo por técnicas específicas para a transformação cada vez mais intensa, como 

uma prótese política viva (PRECIADO, 2018, p. 128). Há o corpo, inscrito nesta realidade, 

como um âmbito em que inúmeras relações de poder são realizadas (PRECIADO, 2018, p. 129) 

e cada vez mais são descentradas para paradigmas outros. 

Entretanto, como se trata de um modelo em transição constante, alterado por 

construções sociais, pelo avanço das pesquisas com hormônios, associados à indústria 

pornográfica, que reafirma binarismos e a submissão da figura passiva da relação103, as 

hierarquias da produção de gênero ainda influem no que essas pessoas entendem por gênero: a 

hormonionormatividade continua presente. 

Ao localizar esse conceito dentro da realidade brasileira104, destaco que as noções de 

gênero, de produção subjetiva e de identidade sexual ainda se mostram como um tabu que 

hierarquiza vidas dentro da sociedade, pois as pautas de gênero ainda são utilizadas como 

plataformas políticas em disputa. Os setores políticos conservadores brasileiros, ao tratar de 

gênero, flertam com o fascismo, e os setores progressistas ainda abordam o binarismo 

antagônico da política. As noções de gênero essencialistas105 ainda estão presentes e tomam 

cada vez mais o Legislativo106, com projetos de lei retrógrados. 

                                                

103  Esta construção não se limita ao binarismo de gênero e sim em uma figura passiva, pois Preciado (2018) propõe 

construções relacionadas a não delimitação do sistema sexo-gênero. Nesse sentido, até mesmo nas construções 

fluídas da pornografia, como o sadomasoquismo com a figura da mulher como dominatriz (ou domme), existe 

a construção de figuras passivas, que reforçam uma binariedade dentro dessas relações, sendo que não 

necessariamente a realidade reproduz essa relação.  
104  A análise proposta é dentro dos limites da realidade brasileira em que se inscreve essa pesquisa, mas ainda não 

se vislumbra esse potencial de superação das hierarquias de gênero por meio das transformações 
farmacopornográficas em nenhum lugar do globo para um “[...] modelo binário de diferença sexual para um 

paradigma mais aberto, no qual a morfologia dos órgãos genitais e a capacidade reprodutiva de um corpo não 

definem sua posição social a partir do momento do nascimento” (PRECIADO, 2020). Entendo que existem 

países que já têm a possibilidade de um gênero neutro ou mesmo de um terceiro gênero, mas isso só reforça o 

caráter da criação de caixas conceituais para delimitar e diminuir aquela realidade complexa.  
105  Cita-se, por exemplo, a polêmica com a fala da ministra de Mulher, Família e Direitos Humanos Damares 

Alves: “meninas usam rosa e meninos azul”.  
106  Como exemplo, menciono o projeto de lei n. 346/2019, que estabelece o sexo biológico como o único critério 

para definir quais são as/os competidoras/es em partidas oficiais dentro do estado de São Paulo (MORAES, 

2019). Ou mesmo o chamado do Estatuto da Família (projeto de lei n. 6.583/2013), que tenta definir os 
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A inscrição na era farmacopornográfica não necessariamente depende de uma política 

progressista no campo da sexualidade. Preciado (2018, passim) demonstra que o biocapitalismo 

farmacopornagráfico é uma constante (trans)formação que, desde a Segunda Guerra Mundial, 

impõe um padrão de consumo de próteses biossociais e produtos ligados à indústria 

pornográfica. Tais produtos substanciam e modificam as relações sexuais, atuando de forma 

heterogênea, pois são distribuídos de modo desigual no capitalismo contemporâneo. 

Esse regime não modifica as hierarquias estabelecidas no paradigma da modernidade 

com as hierarquizações de raça e classe, mas tem um potencial de modificação ao tratar do 

gênero como uma hierarquia dual. É possível notar que o consumo desses biodispositivos (e 

biotecnologias) se organiza e administra o acesso e o uso em critérios de classe, raça, 

competência, gênero e/ou sexualidade, como um regime normativo de distribuição segregada 

(PRECIADO, 2018, p. 137). 

O Brasil ainda tem muitos casos de violência doméstica107 (que aumentaram no decorrer 

da pandemia108), é o país que mais mata LGBTI109, especialmente mulheres trans e travestis; 

nas eleições de 2018 para o cargo de chefe do executivo foi central o debate público do kit 

gay110 e da mamadeira de piroca111; houve a tentativa de proibição de mulheres trans para jogar 

na superliga de vôlei (mesmo obedecendo às regras farmacopornográficas de quantidade de 

miligramas por litro de sangue) e declarações transfóbicas de técnicos112 e jogadoras113. Desse 

modo, sem entrar no mérito das fake news e da desinformação midiática, as pautas ligadas às 

questões de pessoas que não performam o cistema heterossexual ainda são polêmicas e estas 

                                                

conceitos de famílias para excluir pessoas homossexuais (FERREIRA, 2013).  
107  A pesquisa do Data Senado mostra que, até o ano de 2019, tramitavam 5.100 processos na Justiça sobre 

violência doméstica e que 36% das mulheres brasileiras já tinham sofrido violência doméstica, sendo que a 

maioria delas era cometida por parceiros ou ex-parceiros (SENADO FEDERAL, 2019). 
108  Segundo a ONG Ponte, entre os 20 estados brasileiros que liberaram os dados das suas secretarias de segurança 

pública: a) 9 estados registraram juntos um aumento de 54% dos casos registrados; b) outros 9 estados tiveram 

queda de 34% e c) 2 estados mantiveram o mesmo índice. Insta ressaltar a existência de subnotificações entre 

esses dados (UM VÍRUS..., 2019). 
109  O Levantamento do Grupo Gay da Bahia apontou redução nas mortes violentas no Brasil. O Relatório registra 

homicídios de 297 pessoas LGBTs no Brasil em 2019 (GRUPO GAY DA BAHIA, 2019). 
110  Setores políticos conservadores vinculados ao partido político do atual presidente da república criaram a 

narrativa falaciosa de propagação de um kit gay realizada pelo candidato à presidência pelo Partido dos 
Trabalhadores. Entretanto, o que foi chamado de kit gay é um projeto legislativo de 2006, denominado “Escola 

sem Homofobia” (FIGUEIREDO, 2018). 
111  Um perfil no Facebook atribuiu ao Partido dos Trabalhadores a distribuição de mamadeiras com bicos em 

formato de pênis para creches. Entretanto, nada foi comprovado, chegando-se à conclusão de que se tratava de 

uma notícia falsa (MAMADEIRAS..., 2018). 
112  Bernardinho declarou após uma jogada de ataque de Tiffany (primeira atleta trans na superliga de vôlei do 

Brasil): “Um homem. É foda”. (BERNARDINHO..., 2019). 
113  Menciono o caso da ex-atleta de vôlei Ana Paula, que criticou a liberação de mulheres trans para jogar as 

superligas de vôlei, com falas: “Corpo foi construído com testosterona durante toda a vida. Não é preconceito, 

é fisiologia”. (ANA..., 2017). 



94 

 

constantemente são vistas em discursos normalizadores (VERGUEIRO, 2015).  

No mundo do trabalho, estes discursos estão presentes em processos seletivos ao excluir 

corpos trans, considerados anormais; em códigos de algoritmos de inteligência artificial114; em 

editores de fotos (ou, recentemente, filtros de aplicativos), que corroboram com um único ideal 

de corpo e rosto para o currículo; em discursos propagados nas mídias; em vestimentas exigidas; 

na formação da política (nos cenários institucionais), ou na necessidade de enquadramento em 

binarismos para obter e permanecer em empregos (FLEURY, 2020, p. 222-224; O’NEIL, 2020, 

p. 172-180; RAMOS; NICOLI, 2020, p. 27-29). Por isso, pessoas trans são obrigadas e 

compelidas a desenvolver suas atividades laborativas informal e precariamente (FLEURY, 

2020, p. 222).  

Estes padrões sociais, que permeiam o mundo do trabalho, são espelhados nas 

construções das normas jurídicas acerca da transição de gênero. Portanto, é necessário discutir 

as normativas que instruem a transição de gênero e o processo transexualizador no Brasil. 

Muitas vezes, tais normas são contraditórias e, aos poucos, estão sendo revisitadas pelo 

Conselho Federal de Medicina, mas ainda permanecem simplórias em uma lógica cissexista, 

ou seja, cumprem o seu papel dentro da sociedade farmacopornográfica. 

 

 

                                                

114  Os algoritmos revelam-se excludentes das vivências trans em seus fatores de análise.  
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6 TRANSIÇÃO DE GÊNERO: UM ESBOÇO DE UM CONCEITO   

 

Na busca infindável por um "corpo perfeito" as travestis acionam inúmeras técnicas 

de intervenção corporal. Estas vão de transformações epidérmicas, "quebrando na 

plástica" aquilo que em seus corpos possam remeter ao masculino. Ali manterão 

apenas o pênis, ou melhor, "a neca", um pênis precedido pelo artigo feminino. 
(PELÚCIO, 2005, p. 107).  

 

Neste tópico, objetivo apresentar a construção jurídico-normativa do conceito de 

transição de gênero. Para isso, serão estudadas as Portarias do Ministério da Saúde, as 

Resoluções do Conselho Federal de Medicina, bem como será apresentado o processo 

transexualizador no Sistema Único de Saúde.  

 Paul B. Preciado, como foi demonstrado anteriormente, denuncia a existência de 

padrões configurados por biodispositivos que operam e definem as identidades de maneira 

binária (PRECIADO, 2018, p. 48).  

Essa construção se mostra central para a delimitação do que se trata a transição de 

gênero e quais são as motivações e as finalidades de se realizar uma proteção específica pelo 

aparato estatal. Assim, inicio pela análise das normativas jurídicas que discorrem sobre a 

transição de gênero, com o objetivo de entender qual é o discurso institucional utilizado para a 

realização e autorização de tal procedimento.  

 As normativas e resoluções determinam quais corpos importam, ou seja, quem são 

aquelas/es que podem realizar a transição de gênero de maneira gratuita e pública no Brasil. As 

normas, em um sentido lato, têm a função de disciplinar corpos e os inserir no cistema 

(VERGUEIRO, 2015). A existência de normas jurídicas que regulam a transição representa um 

grande avanço para a garantia do direito à existência digna de pessoas trans. No entanto, de 

alguma forma, tais dispositivos jurídicos também manifestam a conformação de existências 

limítrofes dentro do direito e da medicina. Há, a partir destas normas, a produção de corpos e, 

muito mais, de subjetividades que podem existir dentro deste Estado de direito115.  

 

6.1 Normas jurídicas acerca dos procedimentos de transição de gênero 

 

 Na análise de normas que regulam a transição de gênero, é imperativa a compreensão 

da sua evolução, para, a partir disso, entender como este fato social é construído juridicamente 

                                                

115  Insta salientar que o reconhecimento da transição de gênero como direito não se mostra suficiente para proteger 

tais subjetividades, mas este papel institucional do Estado em considerar tais procedimentos como medida de 

Saúde Pública é extremamente importante. 
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pelo Estado. Adianto que, com a análise dessas normativas que se sucederam ao longo dos anos, 

é possível constatar a existência de um padrão binário de gênero, reforçando mais uma vez as 

proposições farmacopornográficas. Ressalto, ainda, que se faz necessária a compreensão dos 

conceitos da pesquisa de acordo com a realidade brasileira, que se mostra complexa, plural e 

desigual. 

Os primeiros instrumentos normativos emitidos pelo Ministério da Saúde que 

estabeleceram diretrizes sobre o que é chamado de Processo Transexualizador são datados de 

2008, com as Portarias nº 1.707/GM/MS (BRASIL, 2008a) e 457/SAS/MS (BRASIL, 2008b) 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sabemos que não é a partir disso que se iniciam 

as modificações corporais, pois isso seria reduzir a narrativa apenas à história “oficial”, mas, 

dentro do campo da Saúde Pública, trata-se do marco jurídico sobre a institucionalização de 

procedimento pré e pós-operatórios, bem como do estabelecimento de requisitos para que tais 

procedimentos ocorram (AZEVEDO, 2020, p. 26-28). 

Na Portaria nº 1.707/GM/MS, “[...] identifica-se um discurso oficial vinculado à 

essencialização biológica do corpo, pregando-se uma inadaptação patológica ao sexo anatômico 

[sic] do indivíduo.” (AZEVEDO, 2020, p. 26). Essas portarias têm inter-relação com a 

Resolução nº 1.652/2002 do Conselho Federal de Medicina (CFM), na qual eram estabelecidos 

os critérios mínimos para o que até então era definido como “transexualismo” (sic); termo que 

não se usa mais em razão da sua vinculação com o ideal de doença (CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA, 2002). Dessa forma, o art. 3° da resolução previa o seguinte:  

 

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. 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002). 

 

Percebo que a resolução estabelece a existência de um sexo anatômico supostamente 

natural, o que denota uma visão biologizante acerca das construções vinculadas à temática de 

sexualidade e gênero. Ademais, noto que a transição foi tratada como um distúrbio de forma 

contínua, e o termo “ausência de outros transtornos mentais" revela que se tem uma nítida visão 

de doença em relação ao desejo de realizar a transição de gênero. 

No art. 4° da resolução restou estabelecido que a cirurgia só poderia acontecer após a 

avaliação de uma equipe multidisciplinar obedecendo aos seguintes critérios:  
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Art. 4º Que a seleção dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo obedecerá a 

avaliação de equipe multidisciplinar constituída por médico psiquiatra, cirurgião, 

endocrinologista, psicólogo e assistente social, obedecendo os critérios abaixo 

definidos, após, no mínimo, dois anos de acompanhamento conjunto: 1) Diagnóstico 

médico de transgenitalismo; 2) Maior de 21 (vinte e um) anos; 3) Ausência de 

características físicas inapropriadas para a cirurgia. (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2002).  

 

 Observo, ainda, que nesta resolução existe um discurso que permeia a naturalização dos 

corpos, do próprio sexo, como se existisse uma anatomia padronizada (AZEVEDO, 2020, p. 

26), como será apresentado no tópico seguinte. No entanto, não obstante a previsão desses 

critérios, a existência de assistente social contribui com a identificação do gênero como algo 

construído de forma social.  

 Em 2011, foi editada a Portaria nº 2.836/GM/MS, na qual o Ministério da Saúde 

estabelece a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) no ano de 2009. Esta 

política objetivava “[...] promover a saúde integral da população LGBT, eliminando a 

discriminação e o preconceito institucional e contribuindo para a redução das desigualdades e 

para consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo.” (BRASIL, 2011b). 

No seu art. 2°, I, constava que a atenção às necessidades e às demandas da população 

LGBT era o objeto da política pública, com destaque também para outros marcadores sociais 

(BRASIL, 2011b). Isso demonstra que o Estado estava se comprometendo com a atenção e 

saúde integral da população LGBT116, mas que, ao mesmo tempo, essa norma deveria passar 

pelo próprio Estado, como uma forma de mapeamento e controle dessas sexualidades 

dissidentes. 

Como uma das atividades de efetivação da referida política pública, em 2013 o 

Ministério da Saúde editou a Portaria nº 859/SAS/MS, concretizando a definição do Processo 

Transexualizador no SUS (BRASIL, 2013c). Esta portaria tem como marco importante o 

compromisso com o aumento da quantidade de processos transexualizadores permitidos, e a 

integração com outras ações e serviços do SUS, com a garantia de um atendimento humanizado, 

com respeito às diferenças.  

A referida portaria vem para tentar diminuir o próprio preconceito em relação a como 

essas pessoas são tratadas, pois elas também devem ser atendidas para além do processo 

transexualizador. A partir dela foi estabelecido o atendimento multiprofissional e 

interdisciplinar nas modalidades de atendimentos laboratoriais e hospitalares, como está 

                                                

116  Aqui se utiliza LGBT pois é como está referenciado na Resolução em comento.  
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demonstrado no art. 2°:  

 

Art. 2º A linha de cuidado da atenção aos usuário/as com demanda para a realização 

das ações no Processo Transexualizador é estruturada pelos seguintes componentes: 

I - Atenção Básica: é o componente da Rede de Atenção à Saúde (RAS) responsável 

pela coordenação do cuidado e por realizar a atenção contínua da população que 

está sob sua responsabilidade, adstrita, além de ser a porta de entrada prioritária 

do usuário na rede. 

II - Atenção Especializada: é um conjunto de diversos pontos de atenção com 

diferentes densidades tecnológicas para a realização de ações e serviços de urgência, 

ambulatorial especializado e hospitalar, apoiando e complementando os serviços 

da atenção básica de forma resolutiva e em tempo oportuno. 

§ 2º Para garantir a integralidade do cuidado aos usuário/as com demanda para a 
realização das ações no Processo Transexualizador na atenção especializada, serão 

definidas as seguintes modalidades: 

a) Modalidade Ambulatorial - consiste nas ações de âmbito ambulatorial 

(acompanhamento clínico, acompanhamento pré e pós operatório e 

Hormonioterapia) destinadas a promover atenção especializada no Processo 

Transexualizador definidas nesta Portaria e realizadas em estabelecimento de 

saúde cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (SCNES), que possua condições técnicas, instalações físicas e recursos 

humanos adequados conforme descrito em Anexo I. 

b) Modalidade Hospitalar - consiste nas ações de âmbito hospitalar (realização 

de cirurgias e acompanhamento pré e pós - operatório) destinadas a promover 

atenção especializada no Processo Transexualizador definidas nesta Portaria e 

realizadas em estabelecimento de saúde cadastrado no Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), que possua condições técnicas, 

instalações físicas e recursos humanos adequados conforme descrito em Anexo I. 

(BRASIL, 2013, grifo nosso). 

 

Entretanto, nesta mesma portaria, destaco, ainda, que a terapia hormonal seria 

disponibilizada após o "diagnóstico" do Processo Transexualizador, o que denota a 

permanência de uma tratativa desse procedimento como tendo natureza médica e status de 

doença.  

No mesmo ano, por meio da Portaria nº 1.579 do Ministério da Saúde, houve a 

suspensão da citada Portaria nº 859: a justificativa apresentada era a necessidade de definição 

de protocolos clínicos e de atendimento no âmbito do Processo Transexualizador. Uma das 

principais causas dessa suspensão foi o Parecer 8/2013 do Conselho Federal de Medicina, que 

tratava sobre a terapia hormonal para adolescentes, travestis e transexuais (AZEVEDO, 2020, 

p. 26). 

Ainda em 2013, na Portaria nº 2.803, o Ministério da Saúde redefine e amplia o Processo 

Transexualizador no SUS (BRASIL, 2013b). A edição dessa portaria é vinculada à tramitação 

de uma Ação Civil Pública, qual seja, n° 2001.71.00.026279-9/RS, que, em sede de execução, 

determinou ao Ministério da Saúde a realização pelo SUS de todos os procedimentos médicos 

e cirúrgicos para a realização da cirurgia de transgenitalização e a readequação sexual 

(BRASIL, 2013). Esta portaria é considerada um avanço em relação à anterior, muito embora 
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mantenha elementos importantes apresentados na Portaria nº 859/SAS/MS (BRASIL, 2013c).  

Na Portaria nº 2.803/2013/MS foi estabelecido que a Rede de Atenção à Saúde (RAS) 

é responsável pela integralidade do cuidado à transexual e às travestis no âmbito do SUS 

(BRASIL, 2013b). Desse modo, estrutura-se, novamente, toda a rede de proteção pública, com 

a responsabilização do Estado sobre os procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos. 

O tratamento hormonal na referida resolução é definido como "[...] utilização de terapia 

medicamentosa hormonal disponibilizada mensalmente para ser iniciada após o diagnóstico no 

Processo Transexualizador (estrógeno ou testosterona)." (BRASIL, 2013). Observo que ainda 

se mantém o status de diagnóstico, mas nessa resolução há uma atenção com a definição do 

procedimento como terapia medicamentosa hormonal, e não como simplesmente uma doença. 

 Identifico, ainda, seguindo a análise dessa resolução de 2013 que a todo momento a 

nomenclatura institucional, aquela utilizada pelo Estado em suas normas, reflete a forma como 

são assegurados a proteção e o respeito para as pessoas em transição de gênero. Assim, destaco 

que na portaria em comento há a previsão da utilização do nome social e a definição de critérios 

para a realização das cirurgias:  

 

Art. 13 [...] § 2º Em relação ao cuidado dos usuários e usuárias no Processo 

Transexualizador: I - a hormonioterapia que trata esta Portaria será iniciada a 

partir dos 18 (dezoito) anos de idade do paciente no processo transexualizador; 

e II - os procedimentos cirúrgicos de que trata esta Portaria serão iniciados a 

partir de 21 (vinte e um) anos de idade do paciente no processo transexualizador, 

desde que tenha indicação específica e acompanhamento prévio de 2 (dois) anos 

pela equipe multiprofissional que acompanha o usuário(a) no Serviço de Atenção 

Especializada no Processo Transexualizador. (BRASIL, 2013, grifo nosso). 

 

Ante o exposto, vejo avanços na tratativa em relação às pessoas trans com a proteção 

mínima de seus direitos fundamentais, como o direito ao nome. Estes avanços são reflexos 

institucionais dos estudos que foram realizados e incorporados ao discurso “oficial” Estatal, 

mesmo que precarizado e com critérios rígidos. Para entender a influência do discurso 

científico, apresento as resoluções do CFM, que acompanham e regulamentam a transição de 

gênero como formas quase suplementares.  

Uma observação interessante é que o Ministério da Saúde, como representante do poder 

institucional do Estado, regula e amplia as suas normas sempre posteriormente ao CFM. Isso 

demonstra que existe uma dependência e um aval desse discurso médico por parte dos órgãos 

institucionais para a realização dos procedimentos vinculados ao processo transexualizador no 

SUS.  
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6.2 Resoluções do Conselho Federal de Medicina acerca da transição de gênero 

 

No âmbito do Conselho Federal de Medicina, a primeira resolução que autorizou a 

realização de cirurgia de transgenitalização do tipo neocolpovulvoplastia117, neofaloplastia118 

e/ou procedimentos complementares sobre gônadas e caracteres sexuais secundários como 

tratamento foi a Resolução n° 1.482 de 1997 (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1997).  

No âmbito do referido ato normativo eram estabelecidos critérios elencados como 

mínimos para a realização das cirurgias nos casos apresentados na resolução como 

“transexualismo” (sic). Ademais, na referida resolução constava que estes procedimentos 

seriam realizados a título experimental.  

Este caráter experimental era evidenciado em qual sentido? Qual era o valor que estava 

se produzindo com aqueles corpos pela experimentalidade da ciência? Percebo que existe uma 

experimentação destes corpos vulneráveis como objetos de laboratório para a realização dos 

testes, nos quais os resultados são capturados pelos impérios farmacêuticos, veiculando modos 

capitalistas de consumo de remédios para os corpos que são considerados “normais”.  

A Resolução de n° 1.482/97 foi revogada pela Resolução de n° 1.652, de 2002. Ressalto 

que os critérios para a definição de “transexualismo” (sic) que tinham sido estabelecidos na 

Resolução de 1997 foram integralmente mantidos na resolução de 2002. 

A Portaria nº 2.803/SAS/MS levou em consideração na sua elaboração os requisitos 

apresentados na Resolução nº 1.955, de 2010, do Conselho Federal de Medicina, que revogou 

a Resolução nº 1.652/2002, e estabeleceu novos parâmetros, apresentados no quadro seguinte.  

 

Quadro 1 – Resoluções do Conselho Federal de Medicina 

 

 
RESOLUÇÃO CFM 

1482/1997 

RESOLUÇÃO CFM 

1652/2002 

RESOLUÇÃO CFM 

1955/2010 

Procedimentos 

complementares 

sobre gônadas e 

Experimental 
MTF119 Autorizado 

FTM120 Experimental 
Autorizado 

                                                

117 Trata-se da construção da vagina por procedimentos cirúrgicos (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

1997). 
118 Trata-se de construção do pênis por procedimentos cirúrgicos (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

1997).  
119 MTF: Male to Female (Masculino para feminino). 

120 FTM: Female to Male (Feminino para masculino). 
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RESOLUÇÃO CFM 

1482/1997 

RESOLUÇÃO CFM 

1652/2002 

RESOLUÇÃO CFM 

1955/2010 

caracteres sexuais 

secundários como 

tratamento 

Procedimento 

Cirúrgico 

Neofaloplastia 

(construção do pênis) 

Experimental Experimental Experimental 

Procedimento 

Cirúrgico 

Neoculpovulvoplastia 

(construção da 

vagina) 

Experimental Autorizado Autorizado 

Requisitos para 

entrada no Programa 

Diagnóstico médico de 

Transexualismo; 

Maior de 21 anos; 

Ausência de 

características físicas 

inapropriadas à 

cirurgia. 

Idem Anterior Idem Anterior 

Equipe 

Multiprofissional 

Psiquiatra, Cirurgião, 

Psicólogo, Assistente 

Social. 

Psiquiatra, Cirurgião, 

Psicólogo, Assistente 

Social, 

Endocrinologista. 

Idem Anterior 

Critério/definição de 

Transexualismo 

(Transexualidade) 

Desconforto com o 

sexo anatômico; 

Desejo expresso de 

eliminar os genitais, 

perder as 

características 

primárias e 

secundárias do próprio 

Desconforto com o 

sexo natural; Desejo 

expresso de eliminar os 

genitais, perder as 

características 

primárias e secundárias 

do próprio sexo e 

ganhar as do sexo 

Desconforto com o 

sexo natural; Desejo 

expresso de eliminar os 

genitais, perder as 

características 

primárias e secundárias 

do próprio sexo e 

ganhar as do sexo 
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RESOLUÇÃO CFM 

1482/1997 

RESOLUÇÃO CFM 

1652/2002 

RESOLUÇÃO CFM 

1955/2010 

sexo e ganhar as do 

sexo oposto; 

Permanência desse 

distúrbio de forma 

contínua e consistente 

por, no mínimo, 2 

anos; Ausência de 

outros transtornos 

mentais. 

oposto; Permanência 

desse distúrbio de 

forma contínua e 

consistente por, no 

mínimo, 2 anos; 

Ausência de outros 

transtornos mentais. 

oposto; Permanência 

desse distúrbio de 

forma contínua e 

consistente por, no 

mínimo, 2 anos; 

Ausência transtornos 

mentais. 

Definição de paciente 

transexual 

Portador de desvio 

psicológico 

permanente de 

identidade sexual, com 

rejeição do fenótipo e 

tendência ao auto 

mutilação e/ou auto 

extermínio. 

Idem Anterior Idem Anterior 

Locais de Realização 

Hospitais 

Universitários ou 

Públicos adequados à 

pesquisa. 

FTM Idem Anterior 

MTF Hospitais 

Públicos ou Privados 

independente da 

atividade com pesquisa. 

Estabelecimentos que 

contemplem 

integralmente os 

requisitos da presente 

resolução. 

Fonte: (ROCON; SODRÉ; RODRIGUES, 2016, p. 262). 
 

Analisando este quadro, percebo que não houve alteração nas definições de 

“transexualismo” (sic) e nos seus critérios (ROCON; SODRÉ; RODRIGUES, 2016, p. 262). 

Observo que existe uma definição do paciente transexual como tendo desvio psicológico, que 

vai ao encontro da definição do CID-10 da época121 – que apenas seria revogado em 2019. 

                                                

121  Sobre este assunto, Jessica de Paula Bueno da Silva (2019, p. 23) comenta: “O ‘transexualismo’ é definido pela 

CID 10 F 64.0 (OMS, 1989), como disforia de gênero ou transtorno de identidade sexual. Já o ‘travestismo’ 

está contido na CID 10 F 65.0 (OMS, 1989), como transtorno de preferência sexual. Em conformidade com tal 

classificação, muitos médicos, psicólogos, psiquiatras e acadêmicos ainda compreendem a transexualidade 

como uma desordem cuja característica principal seria a incongruência entre o gênero social atribuído na 
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As portarias que foram editadas em 2013 pelo Ministério da Saúde têm relação com as 

Resoluções do Conselho Federal de Medicina, como a já citada Resolução nº 1.652/2002. Como 

também é ilustrado no quadro 2:  

 

Quadro 2 – Portarias Ministeriais sobre o processo transexualizador do SUS  

 

 
PORTARIA GM/MS 

1707/2008 457/2008122 

PORTARIA GM/MS 

859/2013123 

PORTARIA 

GM/MS 

2803/2013 

Usuários/as Atendidos/as Mulheres Transexuais 

Mulheres Transexuais 

Homens Transexuais 

Travestis 

 

Requisitos para Realização 

de Cirurgias 

Em conformidade com a 

Resolução CFM 

1652/2002. 

18 anos, 

acompanhamento prévio 

de mínimo de 2 anos, 

com diagnóstico. 

 

Procedimentos Cirúrgicos 

complementares sobre 

gônadas e caracteres sexuais 

secundários realizados 

MTF1: Retirada do pomo 

de Adão e Alongamento 

das cordas vocais. 

MTF: Retirada do pomo 

de Adão e Cirurgias 

complementares3. 

FTM2: Mastectomia e 

Histerectomia 

 

Procedimento Cirúrgico 

Neofaloplastia (construção 

do pênis) 

Não Realiza Não Realiza  

                                                

certidão de nascimento e a identidade psíquica do indivíduo. [...] A elaboração dessa nova CID demorou mais 

de 10 anos e, finalmente, a transexualidade e a travestilidade deixaram de figurar entre os transtornos de 

identidade sexual com sufixo ‘-ismo’. Agora são consideradas no capítulo de condições relacionadas à saúde 

sexual, definida como incongruência de gênero, que se caracteriza pela incompatibilidade entre o gênero 

experienciado e o gênero designado em razão da genitália, ressaltando que a variação do gênero e as 
preferências por si só não configurariam a transexualidade (ICD, 2018). Neste aspecto, acompanhou-se a 

mudança realizada pela Associação de Psicólogos Americanos (APA) no Manual de Distúrbios mentais em 

2013 (DSM – V, na sigla em inglês).”. 
122 Complementa a Portaria 1707/2008. 
123 Efeitos suspensos pela Portaria nº 1579/2013; 1. MTF: Male to Female (Masculino para Feminino); 2. FTM: 

Female to Male (Feminino para masculino); 3. Reconstrução da neovagina realizada, meatotomia, 

meatoplastia, cirurgia estética para correções complementares dos grandes lábios, pequenos lábios e clitóris e 

tratamento de deiscências e fístulectomia. 4. Acompanhamento no Processo Transexualizador com 

atendimento mensal por equipe multiprofissional, diferente do acompanhamento exclusivo das etapas no pré 

ou pós-operatório (BRASIL, 2013c). 
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PORTARIA GM/MS 

1707/2008 457/2008122 

PORTARIA GM/MS 

859/2013123 

PORTARIA 

GM/MS 

2803/2013 

Procedimento Cirúrgico 

Neoculpovulvoplastia 

(construção da vagina) 

Autorizado Autorizado  

Acompanhamento 

Multiprofissional Pré e Pós 

Operatório 

Período de 2 anos. 

Após o diagnóstico. 

Idade mínima de 16 

anos; Período mínimo 

de 2 anos no pré e 

máximo de 1 ano pós. 

 

Requisitos para Realização 

de Terapia Hormonal 

Em conformidade com a 

Resolução CFM 

1652/2002. 

16 anos e diagnóstico no 

processo 

transexualizador. 

 

Requisitos para 

Acompanhamento 

exclusivamente Clínico4 

Não Realiza 5 anos  

Equipe Multiprofissional 

Mínima 

Equipe mínima de 

saúde: Médico 

Cirurgião, 

Anestesiologista, 

Enfermagem. Equipe 

Multiprofissional: 

Psiquiatra, 

Endocrinologista, 

Psicólogo e Assistente 

Social. 

Ambulatorial: Psiquiatra 

ou Psicólogo, 

Endocrinologista ou 

Clínico Geral, 

Assistente Social, 

Enfermeiro. Hospitalar: 

Urologista ou 

ginecologista ou 

cirurgião plástico, 

Equipe de enfermagem, 

Endocrinologista, 

Assistente Social, 

Psiquiatra ou Psicólogo. 

 

Parâmetros para 

Diagnóstico de 

Transexualismo 

Em conformidade com a 

Resolução CFM 

1652/2002. 

Não informa.  
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PORTARIA GM/MS 

1707/2008 457/2008122 

PORTARIA GM/MS 

859/2013123 

PORTARIA 

GM/MS 

2803/2013 

Locais de Realização 

Hospitais 

Credenciados/habilitados 

junto ao Ministério da 

Saúde. 

Idem Anterior.  

Fonte: (ROCON; SODRÉ; RODRIGUES, 2016, p. 264). 
 

A Portaria nº 2.803/SAS/MS (BRASIL, 2013b) levou em consideração na sua 

elaboração os requisitos apresentados na Resolução n° 1.955 do Conselho Federal de Medicina 

de 2010, que revogou a Resolução nº 1.652/2002, e estabeleceu novos parâmetros. 

Nas duas resoluções constava a autorização da cirurgia de transgenitalização, chamada 

de neocolpovulvoplastia, e procedimentos complementares que fossem realizados sobre as 

gônodas e caracteres sexuais secundários, bem como, a título experimental, a realização de 

cirurgia do tipo neofaloplastia (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002, 2010). 

Destaco os art. 3°e 4° da Resolução n° 1.955/2010:  

 

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.  

Art. 4º Que a seleção dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo obedecerá a 
avaliação de equipe multidisciplinar constituída por médico psiquiatra, cirurgião, 

endocrinologista, psicólogo e assistente social, obedecendo os critérios a seguir 

definidos, após, no mínimo, dois anos de acompanhamento conjunto: 1) Diagnóstico 

médico de transgenitalismo; 2) Maior de 21 (vinte e um) anos; 3) Ausência de 

características físicas inapropriadas para a cirurgia. (CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA, 2010, grifo nosso).  

 

Assim, estes eram os requisitos mínimos que deveriam ser observados em todas as 

definições do que foi chamado de “transexualismo” (sic). Vislumbro, pela leitura dos quadros 

1 e 2, que eram estabelecidos critérios para a seleção das/os pacientes que seriam submetidas/os 

a hormonioterapias, cirurgias plásticas e acompanhamento clínico (ROCON; SODRÉ; 

RODRIGUES, 2016). Existe uma pretensa padronização em relação às/aos sujeitas/os 

transexuais, visto que seria necessária uma disforia em relação ao seu próprio gênero.  

Essa padronização é uma espécie de normalização em relação ao ser transexual, visto 

que as normas jurídicas que objetivam proteger o dimorfismo sexual não se destinam a oferecer 
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proteção a uma realidade existente, pelo contrário, esse conjunto legal visa criar essa mesma 

realidade compreendida como ideal (LOPÉZ, 2016). Em outras palavras, a realidade é criada 

pela própria norma que deseja regulamentar aquele corpo (LOPÉZ, 2016). Neste sentido, a 

existência de uma pessoa transgênera é normalizada em normas criadas e regulamentadas, para 

lhes conferir acesso às políticas públicas.  

Pela análise dessas resoluções e do comparativo realizado pelos quadros 1 e 2, noto uma 

nítida aproximação entre a medicina e o direito, os quais cuidam de regulamentar as verdades 

sobre o sexo e impor legalmente a dualidade dos sexos, utilizando-se do atributo orgânico como 

arcabouço de apoio e como um reforço do binarismo sexual (LOPÉZ, 2016; ROCON; SODRÉ; 

RODRIGUES, 2016). Essa delimitação se encontra presente até mesmo nos requisitos para as 

cirurgias de acesso à transgenitalização, como foi aqui demonstrado. 

Percebo, ainda, uma articulação da biopolítica, da disciplina e do biopoder articuladas 

com a finalidade de normalização124 (ROCON; SODRÉ; RODRIGUES, 2016).  

 

Uma sociedade pautada na regulamentação da vida, na criação de regras 

jurídicas, morais, éticas, estéticas, sobre os mais variados temas que atravessam 

a vida, dentre eles, gênero e sexualidade. Através do biopoder, o Estado pode 
exercer um corte entre quem viverá ou morrerá, por um poder de fazer viver ou deixar 

morrer, sobre as suas populações (FOUCAULT, 1999). Sobre a população trans, na 

medida em que essas vidas subvertem as normas sociais para gênero e 

sexualidade, são classificadas como anormais, doentes ou degeneradas, como 

ameaça à preservação da vida da população. Somente pela prerrogativa de 

defender e ampliar a vida é que o poder terá acesso ao corpo para conduzi-lo à morte 

ou à vida (FOUCAULT, 2013). O Estado do biopoder deixa morrer pelo 

diagnóstico do processo transexualizador ao passo que não elimina os 

impedimentos, às dezenas de pessoas trans, acessarem com autonomia e 

liberdade os serviços de saúde para realizarem as modificações corporais 

desejadas, restando-lhes o risco de morte pelo uso, sem acompanhamento 
médico, de hormônios e pelas aplicações de silicone industrial. (ROCON; SODRÉ; 

RODRIGUES, 2016, grifo nosso). 

 

Acrescento nesta leitura que, além dessas articulações da forma de poder, há a presença 

nítida do farmacopoder, que é manifestado pela construção do gênero em binarismos que são 

regulados por hormônios (PRECIADO, 2018, p. 128-140). Assim, seja pelas plataformas 

formais institucionais, ou pela negativa de realização de procedimentos da transição de gênero, 

existe uma regulamentação da vida dessas pessoas pelo seu processo de transição que é mediada 

pelos hormônios. Essa relação, neste contexto, é administrada pelo Estado como uma forma de 

permitir-lhes acesso ao seu direito.  

                                                

124  Normalização aqui é entendida como "[...] o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida." 

(FOUCAULT, 1997, v. 1, p. 157). 
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Igualmente, identifico que, dentro dessas normativas, existe seletividade na entrada do 

processo transexualizador no SUS ao criar um acesso restrito a partir de um diagnóstico que é 

outorgado pelo Estado e não respeita a pluralidade das vivências que podem ser percebidas pela 

população usuária125 (BENTO, 2008, p. 68-74, 2012; PELUCIO, 2005; ROCON; SODRÉ; 

RODRIGUES, 2016).  

Para finalizar o arcabouço das resoluções editadas pelo Conselho Federal de Medicina, 

cito a recente Resolução n° 2.265/2020, que foi publicada em 2020, em que se tem os novos e 

os atuais critérios para a realização dos procedimentos de hormonioterapia e cirurgias de 

readequação sexual. Já no seu artigo primeiro são abordadas algumas definições:  

 

Art. 1º Compreende-se por transgênero ou incongruência de gênero a não paridade 

entre a identidade de gênero e o sexo ao nascimento, incluindo-se neste grupo 

transexuais, travestis e outras expressões identitárias relacionadas à diversidade de 
gênero. § 1º Considera-se identidade de gênero o reconhecimento de cada pessoa 

sobre seu próprio gênero. § 2º Consideram-se homens transexuais aqueles nascidos 

com o sexo feminino que se identificam como homem. § 3º Consideram-se mulheres 

transexuais aquelas nascidas com o sexo masculino que se identificam como mulher.§ 

4º Considera-se travesti a pessoa que nasceu com um sexo, identifica-se e apresenta-

se fenotipicamente no outro gênero, mas aceita sua genitália. § 5º Considera-se 

afirmação de gênero o procedimento terapêutico multidisciplinar para a pessoa que 

necessita adequar seu corpo à sua identidade de gênero por meio de hormonioterapia 

e/ou cirurgias. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2020).  

 

 Nessa resolução se vê a preocupação do Conselho em delimitar conceitos introdutórios, 

uma vez que foi estabelecida uma espécie de cartilha básica, ou mesmo destinatárias/os daquela 

resolução, o que per si já se revela uma exclusão, como em relação às pessoas não binárias que 

desejam realizar a transição de gênero. 

A definição contida no parágrafo 5° do art. 1° mostra-se como um avanço ao dispor que 

o procedimento da hormonioterapia e as cirurgias são consideradas afirmação de gênero, e não 

como constitutivas do gênero (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2020). Dessa forma, 

em uma leitura otimista, noto uma tentativa de transparecer que o gênero não é um produto 

biológico, mas sim uma construção social.  

O art. 2° discorre sobre a necessidade de atenção integral à pessoa transexual, devendo-

se compreender todas as suas necessidades (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2020), 

que não se resumem ao aspecto biomédico, apesar de este também ser importante. Além disso, 

destaco a importância da disposição sobre questões vinculadas à realização do bloqueio 

                                                

125  Sobre esta diversidade, sugiro a leitura do artigo intitulado “Toda quebrada na plástica": corporalidade e 

construção de gênero entre travestis paulistas (PELÚCIO, 2005), bem como do livro A (re)invenção do corpo: 

sexualidade e gênero na experiência transexual (BENTO, 2006).  
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puberal126 e hormonioterapia cruzada127, que deve começar a partir dos 16 anos (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 2020).  

A realização de procedimentos cirúrgicos pode acontecer a partir dos 18 anos – o que é 

uma novidade, pois antes era a partir dos 21 anos –, e deve acontecer cumulativamente com o 

acompanhamento prévio de um ano pela equipe multidisciplinar e interdisciplinar128 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2020).  

É por meio destas normativas que se percebe a formulação sexo-somato-política dada 

ao gênero, como já foi descrito nesta pesquisa. Percebo que existe uma regulação específica 

dos procedimentos permitidos e listas de hormônios para serem utilizados:  

 

A hormonioterapia cruzada no adulto deverá ser prescrita por médico 

endocrinologista, ginecologista ou urologista, todos com conhecimento científico 

específico, e tem por finalidade induzir características sexuais compatíveis com 

a identidade de gênero. Assim, objetiva-se: 

a) reduzir os níveis hormonais endógenos do sexo biológico, induzindo caracteres 

sexuais secundários compatíveis com a identidade de gênero; 

b) estabelecer hormonioterapia adequada que permita níveis hormonais fisiológicos 

compatíveis com a identidade de gênero. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

2020, grifo nosso). 

 

Há a delimitação pelo Estado e pelo direito do que é ou não permitido dentro da 

institucionalidade do gênero. Esta é a produção farmacopornográfica da subjetividade, bem 

como é a atribuição das funcionalidades ligadas à produção do gênero. Percebo, a partir do 

                                                

126  Definido na resolução no seu anexo II como: "O bloqueio puberal é a interrupção da produção de hormônios 

sexuais, impedindo o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários do sexo biológico pelo uso de 

análogos de hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH)" (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 
2020). 

127  "A hormonioterapia cruzada é a forma de reposição hormonal na qual os hormônios sexuais e outras 

medicações hormonais são administradas ao transgênero para feminização ou masculinização, de acordo com 

sua identidade de gênero." (BRASIL, 2020). 
128 Apesar do tema desta dissertação ser distinto da transição de gênero nas crianças e adolescentes, faço alguns 

comentários com aportes no livro Um apartamento em Urano de Paul B. Preciado (2020b) que, no seu capítulo 

intitulado Quem defende a criança queer, discute qual a discursividade dentro destes debates. O autor 

(PRECIADO, 2020b) afirma que a forma faz ronda ao redor dos recém-nascidos e que existe um artefato 

biopolítico que permite a normalização para o adulto. Um dos grandes pontos sensíveis à transição de gênero 

hoje é a sua realização em crianças e adolescentes, abordando seu sofrimento mental, mas também questões 

polêmicas sobre supostas “desistências” da hormonização. No Brasil, a tomada de decisão da hormonioterapia 
não é realizada de forma autônoma pela criança/adolescente: é uma decisão conjunta e negociada, com os pais, 

médicos e psicólogos, que nem sempre é definitiva, pois é um processo de autoconhecimento, conforme 

previsão explícita na Resolução n° 2.265/2020. Questiono o processo de transição de gênero ainda como uma 

perspectiva binária, sendo que é preciso se identificar com o gênero oposto, mas qual o ideal de corpo? Longe 

de abster dessa discussão apoio-me, mais uma vez, nas ideias de Preciado (2020b) para defender a transição de 

gênero para as crianças e os adolescentes como um direito de todo corpo, que independe de idade, de seus 

órgãos sexuais ou genitais, de seus fluidos reprodutivos. “O direito de todo corpo de não ser educado para 

transformar-se exclusivamente em força de trabalho ou força de reprodução. É preciso defender o direito das 

crianças, de todas as crianças, de seres consideradas como subjetividades políticas irredutíveis a uma identidade 

de gênero, de sexo ou de raça.” (PRECIADO, 2020b, p. 73). 
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saber médico, a eleição de critérios que permitem decidir se o corpo é masculino ou feminino 

(PRECIADO, 2018, p. 111). O modelo de reconhecimento visualmente produzido pelas 

moléculas também é aquele que se define como o produtor do tecnogênero (PRECIADO, 2018, 

p. 111-112). São estabelecidas produções que permitem às pessoas a se identificarem com 

aquele gênero pretendido e, por conseguinte, formarem a sua própria identidade de gênero129. 

O gênero passa a ser uma construção possível, não apenas aos cisgêneros. Essa construção, a 

partir dessas resoluções, é disciplinada pelo Estado. 

Por conseguinte, a produção ontológica do sujeito é feita pela construção de padrões 

óticos de corpos e dos papéis sociais que lhes são atribuídos, por meio do bioagenciamento de 

hormônios (PRECIADO, 2018, p. 112-113). Por meio de procedimentos cirúrgicos conjugados 

com os dispositivos anteriormente descritos são produzidos "[...] regimes de poder e 

conhecimento; reguladores ideais, ficções biopolíticas que encontram seu suporte somático na 

subjetividade individual." (PRECIADO, 2018, p. 112-113).  

Assim, há a construção de regimes sexo-gênero que são produzidos e assentados na 

produção da indústria médica e biotécnica construtivistas, em que os papéis e as identidades de 

gênero podem ser artificialmente concebidos. Isso se torna nítido no Anexo II da Referida 

Resolução estudada quando se discorre sobre a utilização dos hormônios:  

 

As doses dos hormônios sexuais a serem adotadas devem seguir os princípios da 

terapia de reposição hormonal para indivíduos hipogonádicos de acordo com o estágio 
puberal. Não são necessárias doses elevadas de hormônios sexuais para atingir os 

objetivos descritos da hormonioterapia cruzada e os efeitos desejados, além de 

estarem associadas a efeitos colaterais. Os hormônios utilizados são: 

a) a testosterona, para induzir o desenvolvimento dos caracteres sexuais 

secundários masculinos nos homens transexuais; 

b) o estrogênio, para induzir o desenvolvimento dos caracteres sexuais 

secundários femininos nas mulheres transexuais e travestis; 

c) o antiandrógeno, que pode ser utilizado para atenuar o crescimento dos pelos 

corporais e as ereções espontâneas até a realização da orquiectomia. 
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2020, grifo nosso). 

 

A invenção do hormônio, o seu estudo e a sua produção representam uma quebra 

epistemológica em relação ao corpo moderno mecânico, que também rompe com o modelo 

psicológico daquilo que se espera em termos de cis-heteronormatividade (PRECIADO, 2018, 

p. 171-183).  

Não restam dúvidas acerca do caráter construído dos gêneros, que agora têm nítida a 

sua produção (PRECIADO, 2018, p. 242). Os corpos são produzidos pelos hormônios como 

                                                

129  Insta observar que não está se limitando a produção da identidade de gênero a um discurso biologizante. Ao 

revés, pelas normas, está sendo produzida uma identidade de gênero). 
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próteses químicas que estão à disposição das pessoas (tanto transgêneras, como cisgêneras) 

(PRECIADO, 2018, p. 413). Dessa forma, vislumbro que o padrão farmacopornográfico de 

poder está presente nas construções do que é o corpo, de quais são os fatores de sua classificação 

(miligramas de hormônios) e seu atual, e tradicional, entrelace com a medicina (como é nítido 

nas construções biopolíticas).   

Entretanto, apesar dos avanços normativos no que diz respeito ao direito das pessoas 

trans e das formas como são reconhecidas, aquelas pessoas que estão em condições mais 

precárias ainda são reféns do acesso aos serviços transexualizadores no Brasil (ROCON et al., 

2019, p. 4-6). Estes têm sido condicionados, no âmbito institucional, ao diagnóstico de 

“transexualismo” (sic), fato apontado como promotor de seletividade no acesso ao processo 

transexualizador130 (ROCON et al, 2019, p. 4-6).  

Contudo, mesmo que com esse condicionamento aos corpos que podem ou não realizar 

esses procedimentos pelos meios institucionais, observo que a ingestão de hormônios não é 

feita apenas pelos meios institucionais. Nesse sentido, passo à análise da hormonioterapia e dos 

discursos que estão inscritos nesta realidade.  

 

6.3 Hormonioterapia: um discurso  

 

No âmbito das ciências médicas existe a previsão da realização dos procedimentos de 

hormonioterapia para alguns tratamentos, a exemplo da utilização de forma paliativa para 

câncer de mama e de próstata. Nesta seção, discutirei o que é a hormonioterapia a partir do 

ponto de vista da área da saúde. Para tanto, apresentarei relatos de pessoas trans que passaram 

por este procedimento no Brasil, com base em dados extraídos de outras pesquisas. 

Com fundamento na análise destes relatos, observo o desejo de construção de um corpo 

de acordo com a sua identidade de gênero. No entanto, para efetivar este desejo, os objetivos 

com a utilização desses hormônios são totalmente diversos.  

Assim, nesta pesquisa adoto o conceito de hormonioterapia como a utilização de 

hormônios para obter resultados desejados. Alguns destes são: (i) indução ao aparecimento de 

características sexuais compatíveis com o gênero de identificação; (ii) redução dos níveis 

hormonais endógenos e consequentemente os caracteres sexuais secundários do sexo biológico; 

                                                

130 Ressalto que existem pessoas que desejam transicionar mesmo que seja em uma perspectiva binária, é isso o 

que elas querem. Quanto a esta questão sobre o desejo das sujeitas apresento que isto foi obstaculizado pela 

pandemia e isso se mostra uma limitação da presente pesquisa. Por fim, acredito que estas questões estão no plano 

da subjetividade e isso não está aberto para questionamentos de pesquisa.  
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(iii) determinação da reversão sexual induzindo o aparecimento de caracteres sexuais 

secundários compatíveis com a identidade de gênero do indivíduo, sendo este procedimento 

chamado pela Resolução n° 2.265/2020 como hormonioterapia cruzada; (iv) estabelecer a dose 

ideal do medicamento que permita níveis hormonais fisiológicos compatíveis com a identidade 

de gênero da pessoa (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2020). 

Noto que as resoluções não definem a hormonioterapia em seus arcabouços jurídicos, 

sendo que existem protocolos específicos para este procedimento, como a World Professional 

Association for Transgender Health (WPATH). No caso brasileiro, a Resolução n° 2.265/2020 

do CFM não trata especificamente o que seria a hormonioterapia, mas apresenta os 

procedimentos previstos, quais sejam: (i) 03.03.03.009-7 – Tratamento hormonal no processo 

transexualizador; e (ii) 03.03.03.008-9 – Tratamento hormonal preparatório para cirurgia de 

redesignação sexual no processo transexualizador (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

2020).  

Percebo que existe aqui um rompimento com o tecido moderno, pois as pessoas passam 

a querer moldar o seu corpo de acordo com a sua identificação psicológica e conseguem romper 

com padrões pré-definidos quanto às possibilidades do seu corpo. É a possibilidade de 

estabelecer um dano dentro do discurso moderno quanto à preconcepção dos corpos. É a 

demonstração de que o gênero é uma tecnologia inventada dentro da modernidade e que com 

estes procedimentos pode ser reformulado.  

Ademais, não é possível definir um único motivo ou uma mesma finalidade para a 

ingestão de hormônios, visto que são os mais variados, mesmo naquelas pessoas que optam por 

realizar a cirurgia de transição de gênero. Isso é uma mostra de que o discurso científico que 

determina uma causa e efeito necessário é corrompido pela pluralidade de subjetividades e 

desejos existentes nas sociedades contemporâneas. Prova disso é o relato de Brígida que foi 

concedido a Analídia Rodolpho Petry, note: “[...] comecei a tomar hormônios com vinte e seis 

anos [...] minha voz é grossa e isso me deixa muito chateada. A minha voz é um problema para 

mim. Tanto é que no telefone as pessoas me chamam de senhor. Daí eu respondo: senhor não! 

É senhora! (Brígida)” (PETRY, 2015, p. 72). Tal discurso também é presente na fala de Paula 

em entrevista concedida à mesma pesquisadora: “[...] eu comecei a tomar os comprimidos 

[hormônios] e em três meses eu já tinha peito! O meu corpo mudou! Ficou mais redondo, os 

pelos diminuíram, não preciso mais me barbear tanto [...]. (Paula)” (PETRY, 2015, p. 73).  

O motivo que levou Brígida a utilizar hormônios foi a sua voz, e para Paula foi obter 

alterações significativas em seu corpo. Isto mostra que os motivos são diversos e 

experimentados de maneiras distintas por essas pessoas. É importante ressaltar que a 
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hormonioterapia não pode ser adstrita apenas àquela que acontece dentro dos ambientes 

institucionais médicos controlados, sendo que este procedimento pode se iniciar antes com uma 

automedicação ou mesmo com uma indicação de hormônios por pessoas que já fazem o seu 

uso: 

 

A hormonioterapia feita por meio da automedicação, é prática comum entre as 

travestis e pessoas trans, pois permite que modifiquem seu corpo para atender ao 

gênero que se sentem pertencidas, ajudando a (re)construir a imagem que desejam 

para si e que entendem ser necessária para a sua aceitação social. (MAZARO; 

CADIN, 2017, p. 152). 

 

Por conseguinte, tendo em vista que se trata de um procedimento de alteração do corpo, 

existe, para aquelas que realizam o procedimento pela indicação de outra, uma transmissão de 

saberes entre as pessoas mais velhas para as mais novas acerca de quais procedimentos 

realizarem ou mesmo qual medicamento que deve ser utilizado para a obtenção do resultado 

esperado. Contudo, isso não garante que esse procedimento seja seguro, sem efeitos colaterais. 

Como apresenta Myra, uma mulher trans, que prestou o seu relato para Anne Rafaele Telmira 

Santos, que publicou o seguinte trecho:  

 

É o medicamento que inibe a produção da testosterona, que é o hormônio masculino. 

Aí você passa porque a mulher produz o hormônio feminino, não é isso? E o homem 

o masculino, que é a testosterona. Daí o androgênio a função dele é inibir a produção 

da testosterona. Aí você joga a progesterona por cima que é pra ele prevalecer, tá 

entendendo?... Aí tem que ser assim: você fica dois meses de andrógeno, daí o terceiro 
mês funciona a progesterona, mais o vitamínico e mais outro medicamento, que é o 

androcur. (SANTOS, 2013, p. 136). 

 

Ela ainda continua o seu relato: “Usava por conta própria só o anticoncepcional, que é 

o hormônio, se eu não me engano é a progesterona, aquele remédio de farmácia”, relatou que 

sentiu uma “queimação no corpo”: “eu tomava e enjoava”. (SANTOS, 2013, p. 136). 

Joana, Paula e Silvia também afirmam que passam por efeitos colaterais em entrevista 

concedida à Analídia Rodolpho Petry, observe:  

 

Quando eu tinha relações [pausa curta] eu acho que era por causa dos hormônios, o 

[aponta para a região pubiana para indicar o pênis] não levantava, sabe? Ficava assim 
[outro sinal para indicar que o pênis, nestas ocasiões, ficava curvo]. (Joana)  

[...] claro que quando ficava excitada, a coisa vinha, por que ... é do corpo, né? Mas 

por causa dos hormônios, eu acho, eu não tinha muita [sinaliza indicando ereção]. 

(Débora) 

[...] com os hormônios a gente fica mais chorona, mais sensível [pausa]. Bem coisa 

de mulher, mesmo, né? (Sílvia) (PETRY, 2015, p. 73). 

 

 A autora Analídia destaca a necessidade de demonstrar para as pessoas que passam por 
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esta transição de gênero os efeitos colaterais antes da sua realização. Como traz: 

 

Os efeitos colaterais da terapia por estrógenos se configuram em importante aspecto 

sobre o qual as mulheres transexuais necessitariam conhecer. Tais efeitos implicam 

em trombose de veias profundas, alterações tromboembólicas, aumento da pressão 

arterial, alterações hepáticas e problemas ósseos. Apesar dos riscos inerentes ao 
tratamento, elas decidem usá-los para conseguir seus objetivos. Evidencia-se que 

experienciar sensações tidas como do escopo do feminino permitem a entrevistada 

preencher os requisitos para se reconhecer - e se sentir reconhecida - como humana. 

(PETRY, 2015, p. 73). 

 

Existe nestes corpos a produção de um conhecimento a partir das suas vivências, seus 

sintomas, seus efeitos colaterais que lhes são expropriados e não são reconhecidos por isto. 

Estes corpos precários são laboratórios para as indústrias conseguirem testar quais são os 

medicamentos e as interações medicamentosas eficazes na era farmacopornográfica. 

Assim, a hormonioterapia envolve a produção de valor econômico para a indústria 

farmacêutica, mas também gera valor cultural em uma apropriação capitalista-midiática das 

narrativas e dos corpos trans, explorados por outros corpos cis no ramo do entretenimento. A 

hormonioterapia também impacta na saúde das pessoas trans, que podem ficar exaustas, com 

dores constantes e em estados depressivos (HANNA, 2020). 

Além disso, modifica as relações sociais das pessoas trans, que devem lidar com piadas 

transfóbicas em qualquer espaço que seu corpo se apresente; com o medo de ir ao banheiro sem 

sofrer retaliações; com os desafios do desemprego em razão da estética cisnormativa no 

mercado de trabalho; com jornadas exaustivas e renda baixa quando conseguem ocupar algum 

trabalho precário; com o assédio sexual no transporte público; com a morte violenta quando 

voltam para a casa. 

Trata-se, portanto, de um tempo-valor expropriado de corpos em transição de gênero 

que é intangível para o direito previdenciário, diante dos seus critérios de mensuração temporais 

baseados em vivências cisgênero e masculinizadas de produção da modernidade (MÁXIMO 

PEREIRA; NICOLI, 2020, p. 8-12). 

Apesar disso, o papel da transição de gênero opera como uma forma de transgressão 

política, dentro desse recorte de pesquisa da realidade brasileira. A transição de gênero é 

transgressora, porque desnatura a biologização do sexo atribuído ao nascimento, atendendo o 

desejo de pessoas que, no sistema moderno/colonial, era considerado patológico, amoral ou 

repugnante. O processo transexualizador no SUS demonstra que a transição de gênero é um 

macrodiscurso de técnicas de representação política, mesmo que ainda seja pautado na 

produção somática de uma subjetividade estruturada na diferença binária dos sexos 
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(PRECIADO, 2018, p. 414). 

Este macrodiscurso envolve vários paradoxos. Noto que o processo transexualizador 

pode ser interpretado como estratégia biopolítica de controle sobre os corpos trans, que são 

operados por mecanismos disciplinares para normalizar e treinar os corpos sob uma matriz 

compulsória cis-heteronormativa para os gêneros (ROCON; SODRÉ; RODRIGUES, 2016).  

Ao mesmo tempo, é um macrodiscurso que causa um dano no cistema, porque a 

transição de gênero é oferecida pelo Estado como um direito social, atendendo o desejo de 

sujeitas/os vulneráveis, mesmo que não consiga chegar a todas/os elas/es. Estes avanços na 

seara de direitos sociais são uma forma de desenvolvimento da proteção jurídica de sujeitas/os 

que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, resultante de processos históricos de 

desigualdade resultante da colonialidade.  

Logo, a transição de gênero envolve uma pluralidade de subjetividades que são 

protegidas em uma perspectiva jurídica de singularidade oferecida pelo Estado, em um processo 

único daquelas/es sujeitas/os que devem ser escolhidas/os para terem sua transição custeada 

pelo SUS.  

Tendo em vista que não são todas/os as/os sujeitas/os que conseguem acessar o processo 

de transição de gênero de forma segura e gratuita pelo SUS, esta pesquisa se atenta para outras 

formas de proteção jurídica ainda na perspectiva da seguridade social. Para tanto, é necessário 

entender a transição de gênero para além do eixo da saúde pública: vamos entrelaçar o núcleo 

do eixo da Previdência – o trabalho – e a categoria central da Assistência Social – a 

hipossuficiência –, para demonstrar a vulnerabilidade multidimensional presente nas vivências 

trans. 

 

6.4 Transição de gênero – conceito final: considerações de Lou Hanna  

 

Lou Hanna (2020) aponta que um novo patamar de lutas políticas ou mesmo de 

transformações pode ser a leitura da transição de gênero como um trabalho: um trabalho 

biológico-ontológico131, como uma hipótese de comodificação do ser. Nas palavras da autora: 

                                                

131 Sara Ahmed (ANO) traz que o trabalho ontológico consiste em um trabalho invisível realizado por pessoas 

negras que se desdobra em duas vertentes. A primeira se manifesta no enfrentamento da violência diária para 

permanecer em instituições que são historicamente naturalizadas como brancas, a exemplo da academia 

jurídica, inclusive aquela trabalhista. Este trabalho ontológico se desenvolve no âmbito do ser, na medida em 

que pessoas negras não se sentem pertencentes àquele lugar, o que pode resultar em adoecimento mental, 

suicídio, desvalorização do trabalho, assédio moral e sexual, discriminação, silenciamento, roubo da fala, entre 

outras modalidades de microviolência diária. A segunda vertente diz respeito ao trabalho de pessoas pretas em 

adquirir um know-how para desenvolver estratégias de sobrevivência em instituições brancas, mesmo que isso 
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A transição de gênero é um trabalho biológico no sentido forte do termo, quer dizer, 
implica diretamente o próprio corpo do sujeito trans. O percurso “oficial” de transição 

implica a hormonoterapia, seja para as pessoas transfemininas através do uso de 

estrogênio e de antiandrógenos para bloquear a produção de testosterona ou as pessoas 

transmasculinas através da aplicação de testosteronas. O uso de hormônios modifica 

nosso corpo, como também nossa relação com o espaço e o mundo público exterior. 

(HANNA, 2020). 

 

O discurso da autora está inserido em uma reivindicação frente aos valores econômicos 

e culturais gerados na era farmacopornográfica na lógica da própria transição de gênero. Não 

se trata apenas de abordar e trabalhar com questões vinculadas aos efeitos biológicos, mas sim 

de pensar como aquele corpo trans se apresenta frente àquela hormonionormatividade como um 

produto (HANNA, 2020). Na era farmacopornográfica, um dos objetivos é transformar os 

corpos em padrões que podem ser (re)produzidos.  

Então, este trabalho adota o conceito de Lou Hanna (2020) como marco central de sua 

análise acerca da transição de gênero e com a finalidade estratégica de reconhecer esse trabalho 

biológico como uma vulnerabilidade experimentada pelas pessoas trans dentro da sua vida em 

sociedade. Trata-se, assim, de reconhecer que estas são dignas de proteção assistencial pelo 

Estado ante a vulnerabilidade experimentada por estes corpos durante esse período de transição. 

Essa vulnerabilidade será discutida sob o enfoque da precariedade e das 

interdependências dentro das relações sociais com a sua interface com o direito. 

                                                

implique muitas vezes a mutilação de si mesmo. Tal exemplo é trazido para essa pesquisa entendendo que 

existe um trabalho biológico das pessoas trans em permanecer dentro das instituições cisgêneras e de se 

adaptarem a elas. Existe uma forma que está integrada e desenvolvida dentro daquelas pessoas para 

sobreviverem a estas realidades.   
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7 PRECARIEDADE, VULNERABILIDADE E VIDAS PRECÁRIAS  

 

Nesta seção, retomo as questões vinculadas com a autora Judith Butler (2019b) para 

trabalhar com o debate da precariedade e pessoas em transição de gênero. Butler (2019b, p. 33), 

no seu livro Vidas Precárias, apresenta discussões sobre os elementos que estabelecem relações 

entre os seres humanos, investigando a base para desenvolver uma tradição teórica que possa 

compreender a vulnerabilidade em termos de alteridade dentro dos meios de convívio social.  

No seu livro Quadros de Guerra, a autora desenvolve essa questão ligando-a às 

diferenças do conceito de precariedade e condição precária (BUTLER, 2020a, p. 19-25). Para 

Butler, precariedade se traduz em uma questão política universal que se dá em virtude de toda 

a sua vulnerabilidade em relação à/ao outra/o (BUTLER, 2020a, p. 19-25). Dessa maneira, 

todas/os estão expostas/os a contextos de violências, perigos, enfermidades ou migrações 

forçadas (BUTLER, 2020a, p. 19-25).  

 

[...] a precariedade só faz sentido quando somos capazes de identificar a dependência 

e a necessidade corporal; a fome e a necessidade de abrigo; a vulnerabilidade às 

agressões e à destruição; as formas de confiança social que nos permitem viver e 
prosperar; e as paixões ligadas à nossa persistência como questões claramente 

políticas. [...] a nossa precariedade depende em grande medida da organização 

das relações econômicas e sociais, da presença ou ausência de infraestruturas e 

de instituições sociais e políticas de apoio. (BUTLER, 2020b, p. 80, grifo nosso).  

 

Esse conceito é construído por dois elementos: relacionalidade e finitude. A 

precariedade, em termos de relacionalidade, se dá pela exposição das pessoas ao mundo social 

e às suas possibilidades de contingência (BUTLER, 2020a, p. 19-25). A finitude se manifesta 

no fato de que todos os seres humanos estão expostos ao convívio social; sempre se encontram 

em uma relação de exposição, o que denota que a existência pode ser findada a qualquer 

momento e, como decorrência disso, todos os seres humanos são absolutamente substituíveis 

(BUTLER, 2020a, p. 19-25). Essa leitura deste segundo elemento deve ser feita dentro da lógica 

proposta pela autora de uma leitura não existencialista (BUTLER, 2020a, p. 19-26). 

 Neste sentido, todas/os estão expostas/os à condição precária, dada a vulnerabilidade e 

a contingência. Entretanto, existem graus assimétricos de exposição a esses riscos 

eminentemente sociais, o que a autora chama de condição precária (BUTLER, 2020a, p. 24-

29). Esse conceito é desenvolvido no sentido de demonstrar que existe uma distribuição 

diferencial da precariedade pelos próprios marcadores socais, amplificando as condições 

precárias de determinados indivíduos, que são escolhidos pela sociedade. Esta condição está 

inserida em certas populações que sofrem com redes sociais e econômicas de apoio diferenciado 
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em relação às outras e ficam expostas de forma diferenciada às violações, às violências, aos 

riscos sociais e, consequentemente, à morte (BUTLER, 2020a, p. 45-47). 

 Assim, camadas privilegiadas estão inseridas ao mínimo de precariedade em relação às 

outras. Estas leituras devem ser localizadas pelas inter-relacionalidades destas camadas de 

privilégio em termos de raça, gênero, sexualidade, condição social, nacionalidade, identidade 

de gênero, entre tantos outros.  

 Grupos vivenciam condições de estruturas sociopolíticas que tornam sua existência 

mais precária em relação às outras, sendo que são mais vulneráveis em sua existência, o que 

inclui as condições de acesso a direitos. Discutir o valor diferenciado dado à vida humana pode 

revelar uma percepção de que existem vidas que valem mais do que outras, ou que devem ser 

mais protegidas do que outras. Isso é denotado em nível de grupos que são excluídos da 

sociedade por meio da ação institucional do Estado.  

 A autora também trabalha o conceito de interdependência: todas as pessoas são 

dependentes de redes e estruturas de manutenção da própria vida para que possam sobreviver 

em seus nichos (BUTLER, 2020b). Soma-se a isto que a autora denota que essas atividades de 

manutenção da vida, majoritariamente, estão vinculadas ao Estado (BUTLER, 2020b). 

 Entendo que a precariedade enquanto uma vulnerabilidade não é uma passividade ou 

mesmo uma menorização, mas sim um elemento das relações sociais que inclui, em si, práticas 

de resistência. Assim, cabe articular como a precariedade pode se transformar em um elemento 

de unidade não-identitária de grupos expostos a um maior grau de vulnerabilidade. São ideias 

como esta que são trabalhadas também por Paul Preciado (2011) como multidões queer, que 

não é o entendimento de queer como identidade, mas sim como um entendimento de construção 

de seres precários como possibilidade de redes de aliança, em busca de alteridade e 

solidariedade. 

É persistir frente a uma condição de vulnerabilidade que demonstra a própria forma de 

força para resistir (BUTLER, 2020b, p. 201). É necessário pensar a precariedade enquanto 

possibilidade de articular as vulnerabilidades humanas, sem ignorar as suas diferenças 

sociopolíticas pelos corpos. 

 Cabe, portanto, ao campo jurídico uma construção que busque a superação de 

desigualdades em suas múltiplas dimensões, que permita a proteção de sujeitas/os que são 

marcados pela precariedade em relação às normas de sexualidade e identidade de gênero, o que 

também perpassa pela posição em termos sociais de classe. 

Toda relação jurídica é reflexo de uma relação social, assim, é preciso pensar em uma 

luta que se passa pela noção da precariedade dos corpos e das existências, sendo que ninguém 
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escapa da condição precária da vida social (BUTLER, 2020b, p. 81).  

Em territórios do Sul, percebo que essas desigualdades estruturais na distribuição das 

condições precárias estão articuladas com uma posição de subalternidade que se relaciona com 

a divisão racial e sexual do trabalho132. As cartografias da criação da classe trabalhadora neste 

território envolvem os efeitos da colonialidade. As formas de exploração da era 

farmacopornográfica impõem ideais corporais e de vestimenta dentro e pelo trabalho, para que 

essas pessoas continuem produtivas, mesmo sem proteção social.  

 

7.1 Precariedade das pessoas trans 

 

É nossa responsabilidade cobrar do Estado que ele dê conta da sua população, sem 

negociar nossos direitos ou abrir mão de ajudar aquelas pessoas que não podem 

parar de trabalhar, ou migrar para home office. É urgente olhar para as pessoas em 
situação de rua ou em uso abusivo de álcool e drogas, para os asilos, para 90% da 

população de travestis e transexuais que utilizam a prostituição como fonte primária 

de renda. [...] É nossa responsabilidade ouvir o que as pessoas estão precisando 

nesse momento, inclusive para entender que suas necessidades vêm de outros tempos 

e os processos complexos de negação de seus direitos. E onde você estava diante 

disso tudo? Antes de chegarmos até aqui? (BENEVIDES, 2020, grifo nosso). 

 

Quando suas vidas não são passíveis de luto, seus corpos não estão dentro do espectro 

de proteção jurídico-normativo, em que suas subjetividades não importam, pois são renegadas 

ao escuro133, é onde a maioria das travestis e mulheres trans buscam seu sustento 

(VERGUEIRO, 2015, p. 153). 

As travestis e mulheres trans são o exemplo do necropoder na atuação do Estado, com 

a delimitação de espaços-territórios e horários em que podem transitar pela cidade, o que 

garante a um grupo privilegiado seu status quo de maioria, com sangue nas mãos sob uma 

                                                

132  Especificamente na colonização das Américas, a escravização, a servidão e a relação de emprego foram 

exercidas concomitantemente no sistema capitalista moderno/colonial, associadas à cor da pele para determinar 

aqueles que pertenceriam à categoria ontológica de humanidade e que, consequentemente, poderiam ocupar 

um trabalho livre. Do ponto de vista do pensamento moderno liberal-eurocêntrico, ainda enaltecido pelo direito 

do trabalho brasileiro, a escravidão, a servidão e a produção mercantil independente são concebidas como uma 

sucessão histórica prévia à mercantilização da força de trabalho, ou seja, são pré-capital. Entretanto, como 
salienta Quijano (2005), na América Latina, tais formas de controle do trabalho não emergiram em uma 

sequência histórica unilinear, pois nenhuma delas foi uma mera extensão de antigas formas pré-capitalistas, e, 

portanto, não foram ou são incompatíveis com o capital. Na América Latina, a escravidão foi estabelecida 

como mercadoria para produzir para o mercado mundial, simultaneamente com a servidão “indígena” e a 

produção mercantil independente. Assim, foi imposta uma sistemática divisão racial do trabalho, em que 

“índios” foram confinados na estrutura da servidão e “negros” foram reduzidos à escravidão. Os espanhóis e 

os portugueses, como raça não-negra dominante, podiam receber salários e exercer trabalho livre (MURADAS; 

MÁXIMO PEREIRA, 2018). 
133   O termo “escuro”, no sentido empregado, se refere ao movimento em que as mulheres trans e travestis vão à 

noite para as ruas buscar na prostituição ou em empregos subvalorizados o seu sustento.  
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política institucionalizada. Essa população se apresenta como marginalizada, pois são 

estigmatizadas e inferiorizadas pela sua dissidência dentro da sociedade. Como traz Jessica de 

Paula Bueno Silva:  

 

A característica de grupo minoritário não se dá pela quantidade, mas sim pela posição 

de grupo subalternizado e marginalizado, que é estigmatizado e inferiorizado pela 

sociedade. Inicialmente, a categoria das minorias em razão do gênero era 

compreendida dentro da categoria de minorias sexuais, mas os transexuais, 

transgêneros e travestis vêm chamando a atenção para a precisão terminológica, 

devido às diferenças entre os dois grupos e ao fato de que muitas vezes os atos de 

discriminação das pessoas transgêneras e os atos de violência acabam sendo 

contabilizados como dados de homofobia. Por estarem à margem da sociedade, essas 

pessoas se encontram também à margem do direito. (SILVA, 2019, p. 26).  

 

Nos termos apresentados, pessoas trans são consideradas como abjetas. A abjeção pode 

ser traduzida como aquilo que é rejeitado e expelido pelo – e do – sujeito, pois perturba sua 

identidade, a estabilidade do sistema e a ordem binária de gênero (KRISTEVA, 1980). Quando 

se fala de ser rejeitado e expelido “pelo” sujeito, considero que, por essas travestis serem 

ambíguas e não conseguirem (ou pretenderem) se enquadrar na norma, elas se tornam aquilo 

pelo qual as/os sujeitas/os enquadrados na lógica cis-heteronormativa têm nojo (KRISTEVA, 

1980). Da mesma forma, quando falo dessa rejeição “do” sujeito, me refiro ao fato de que o 

sujeito tem ódio e raiva pela sujeita ser o que ele não conseguiu ser, pois, de certa forma, 

conforme Kristeva, trata-se de um desejo reprimido ou silenciado (KRISTEVA, 1980). 

Quando há a morte de pessoas trans, especialmente as travestis e mulheres trans, 

Berenice Bento (2014, p. 2) descreve o transfeminicídio como “[...] uma política disseminada, 

intencional e sistemática de eliminação da população trans no Brasil, motivada pelo ódio e nojo 

[...]”. A esse grupo são direcionados tipos de violência, o que reforça o quadro acima descrito 

por Julia Kristeva (1980). Viviane Vergueiros questiona: 

 

Como a gente convive, como a gente enfrenta, como a gente resiste a estas (e tantas 

outras) violências normatizantes, inferiorizantes, brutalizantes? Como a gente reflete 

sobre as mortes das travestis que acontecem pelo mundo afora? Das pessoas trans? 

Das pessoas de gêneros inconformes, de castas marginalizadas, dos corpos marcados 

por intervenções corporais não consentidas? (VERGUEIROS, 2014). 

 

Embora a resposta para esta questão não possa ser traduzida em números, essa realidade 

é anualmente exposta, mesmo que seja apenas em dados coletados pelo Estado. Os dados do 

Observatório de Pessoas Trans Assassinadas (TMM) da Transgender Europe mostram 610 

relatos de assassinatos de pessoas trans em 71 países, entre 1º de janeiro de 2008 e 30 de 

setembro de 2017. 
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No Brasil, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), em parceria 

com o Observatório da Saúde LGBTI e com o Núcleo de Estudos em Saúde Pública do Centro 

de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília (NESP/CEAM/UnB), 

construiu o mapa dos Assassinatos de Travestis e Transexuais no Brasil. Esse mapa teve início 

em 2017: 169 travestis e mulheres trans mortas no país. Em 2018, foram assassinadas 153 

travestis e mulheres trans. O relatório é feito a partir de pesquisas de dados divulgados em 

matérias de jornais e mídias vinculadas134. Como não há dados oficiais dos órgãos judiciários 

ou de alguma agência estatal, tais números não correspondem à totalidade das mortes. Seguindo 

a análise do relatório, ele mostra que apenas 9% dos casos tiveram os suspeitos presos 

(BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019, p. 15).  

A expressividade dos dados garante ao Brasil, dessa forma, a liderança no ranking 

mundial de assassinatos de pessoas trans. De acordo com o Mapa dos assassinatos de Travestis, 

Mulheres transexuais e homem trans, no território brasileiro morreram 103 vítimas de 

assassinato (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019, p. 4). E estes dados também perpassam pela 

opressão interseccional racial. Em 2018, 82% das pessoas trans assassinadas eram pessoas 

negras ou pardas: “O Transfeminicídio vem se reproduzindo entre todas as faixas etárias. Uma 

pessoa Trans apresenta mais chances de ser assassinada do que uma pessoa cisgnênera. Porém 

estas mortes acontecem com maior intensidade entre travestis e mulheres transexuais negras.” 

(BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019, p. 20). 

Ainda segundo o relatório produzido por Bruna G. Benevides e Sayonara Naider Bonfim 

Nogueira (2019, p. 5), 72% das trans e travestis abandonam o ensino médio e 90% delas se 

prostituem. Dentro do espaço amostral da pesquisa, apenas 5% delas possuem carteira de 

trabalho assinada. O relatório também ressalta os casos de assassinatos, expurgos e aniquilação 

para se retirar o status de humanidade daquelas sujeitas, como é trazido: 

 

A associação mais comum é com a agressão física, tortura, espancamento e facadas. 

85% dos casos os assassinatos foram apresentados com requintes de crueldade como 

uso excessivo de violência, esquartejamentos, afogamentos e outras formas brutais de 

violência. O que denota o ódio presente nos casos. Onde vemos notícias de corpos 

gravemente mutilados, tendo objetos introduzidos no ânus das vítimas, tendo seus 

corpos incendiados e jogadas de viadutos (BENEVIDES; SIMPSON, 2018, p. 22). 

 

                                                

134  Trazendo para um contexto local, o estado de Minas Gerais teve 21 assassinatos. Além de mapear os registros 

de violência, o relatório do GGB delimitou os perfis das vítimas LGBTI mortas no Brasil em 2016. O Núcleo 

de Direitos Humanos e Cidadania LGBTI (NUH) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) publicou, 

em 2018, um relatório acerca dos inquéritos que envolvem as travestis e trans em Minas Gerais. Entre 50 casos 

analisados, 41 deles ocorreram em locais públicos, sendo 36 deles em vias públicas. Em 68% dos casos, a 

travesti ou trans era a vítima. Em 43 casos, a faixa etária da vítima era inferior a 36 anos. 
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 A realidade para as pessoas trans se mostra especialmente precária, sendo que em 2020, 

em plena pandemia, segundo a ANTRA, houve um aumento de 47% nos assassinatos de 

mulheres trans e travestis em relação a 2019 (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020e, p. 2). Foram 

constatados 175 assassinatos135 de pessoas trans entre janeiro e outubro de 2020 (BENEVIDES; 

NOGUEIRA, 2020f, p. 1). Como um dado estatístico, menciono o infográfico elaborado pela 

ANTRA, assinado por Bruna Benevides e Sayonara Nogueira: 

 

Figura 2 – Gráfico de Assassinatos de Pessoas Trans entre 2008 a 2020 

Fonte: Dossiê Assassinatos e Violência contra Travestis e Transexuais brasileiras em 2020 (BENEVIDES; 

NOGUEIRA, 2021, p. 32).  

 

Esses dados revelam que ocorrem aproximadamente 15 casos por mês, sendo que em 

2020 uma pessoa trans foi assassinada a cada 48 horas (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020f, p. 

32). Quanto à idade das pessoas trans assassinadas, 56% delas tinham entre 15 a 29 anos, sendo 

que a média de assassinatos foi de 29,5 anos (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020f, p. 1-2). Esse 

foi o segundo maior número de assassinatos de pessoas trans entre 2008 a 2020. Ressalto que: 

                                                

135 Ressalto que essas mortes estão ligadas apenas a assassinatos, sendo que suicídios, tentativas de homicídio e 

vítimas relacionadas à COVID-19 não estão abarcadas. Destaco, ainda, a alta incidência do suicídio e a 

importância do cuidado com a saúde mental dessa população. Sobre isso, Bruna Benevides e Sayonara 

Nogueira trouxeram: “Estima-se que 42% da população Trans já tentou suicídio. Recentemente, um relatório 

Segundo dados do relatório “Transexualidades e Saúde Pública no Brasil”, do Núcleo de Direitos Humanos e 

Cidadania LGBT do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), 28,6% dos homens trans já pensaram em suicídio. O grupo que declarou já ter tentado suicídio 

corresponde a 25%. Juntando os dados de pessoas que pensam ocasionalmente em suicídio, 28,6%, com os 

25% que já pensaram mas não pensam mais e o restante dos dados, o resultado é que 85,7% dos homens trans 

já pensaram em suicídio ou tentaram cometer.” (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020c, p. 4). 
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“Os dados não refletem exatamente a realidade da violência transfóbica em nosso país, uma vez 

que nossa metodologia de trabalho possui limitações de capturar apenas aquilo que de alguma 

maneira se torna visível. É provável que os números reais sejam bem superiores” 

(BENEVIDES, NOGUEIRA, 2020e, p. 5).  

A partir dos dados apresentados, destaco que a pandemia e a criminalização da 

LGBTIfobia foram um entrave ao genocídio orquestrado ante as pessoas trans. Os números 

cresceram e a realidade de exclusão ainda é vivenciada por este grupo. Uma pesquisa realizada 

pela ANTRA revelou que 94,8% das/os entrevistadas/os já sofreram algum tipo de violência 

em virtude da sua identidade de gênero (BENEVIDES, NOGUEIRA, 2020c, p. 2; BOND, 

2020).  

 

Encontramos ainda, dados do assassinato de defensoras de direitos humanos entre as 

vítimas de 2020, e mesmo com o aumento de pessoas trans eleitas na última eleição, 

vemos muitas delas, todas mulheres e a maioria negras, serem ameaçadas e 

enfrentarem processos violentos de transfobia direta e ameaças no ambiente virtual, e 

fora dele. Algumas delas estão tendo que mudar completamente suas rotinas, e 

correndo o risco de terem comprometidas as suas atuações para os cargos que foram 
eleitas. (BENEVIDES, 2020a, p. 2).  

 

De acordo com dados trazidos pela Rede Trans Brasil (2017), a chance de uma pessoa 

trans ser assassinada é 14 vezes maior do que um homem cis gay. O grau de violência sofrido 

por uma pessoa trans é nove vezes maior em relação àquela sofrida pelos homens cis gays 

(REDE TRANS BRASIL, 2017). Convém observar que esses crimes cometidos contra as 

pessoas trans são mais violentos, o que parece apontar a necessidade de humilhar, destruir e de 

repudiar àquilo que essas pessoas representam. 

O silêncio da maioria e dos setores institucionais ecoa pelos corpos dessas pessoas. Em 

pesquisa realizada pelo TransAção restou demonstrada a vulnerabilidade econômica desse 

grupo em termos de renda (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020e). No estudo, ficou constatado 

que 29,3% das participantes do projeto afirmaram que sua renda mensal é, em média, de R$ 

200,00; sendo que 39,7% aduziram que vivem com R$ 200 a R$ 500; 27,6% contam com uma 

renda até um salário-mínimo e 3,4% das/os participantes têm uma renda entre R$ 1.045,00 a 

R$ 3.135,00; nenhuma das entrevistadas afirmou receber uma renda acima de três salários-

mínimos (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020e). Neste mesmo estudo, ficou demonstrado que 

60% da população trans não conseguiu ter acesso ao auxílio emergencial que foi concedido pelo 

Governo Federal ou a qualquer outro benefício semelhante (BENEVIDES; NOGUEIRA, 

2020e). Bruna G. Benevides traz:  
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A precarização de determinada parcela da população faz parte de um plano global 

genocida para exterminar vidas que enfrentam processos históricos de 

vulnerabilização, a fim de cumprir o plano de defesa da propriedade privada de 

uma casta superior pautada na branquitude empresarial, que se diz cristã e é 

neoliberal, e de garantir a manutenção dos privilégios egoístas de uma elite racista e 

conservadora, cis-hétero-centrada. (BENEVIDES, 2020, destaque no original, grifo 

nosso). 

 

O Estado brasileiro não fornece fontes oficiais acerca de crimes e assassinatos 

cometidos contra pessoas em razão da orientação sexual e/ou identidade de gênero. Ou seja, 

apesar dessa população estar exposta a um tipo de violência específica, o Estado deixa 

(propositalmente) de atuar, o que aumenta a invisibilidade136 e o extermínio institucionalizado 

dessa população dissidente.  

É importante lembrar que, há anos, órgãos como a UNAIDS têm alertado que a 

correlação entre discriminação de gênero, desigualdade socioeconômica e racismo aumenta o 

risco de exposição a doenças, de tal sorte que não há uma política pública específica de saúde, 

políticas de reconhecimento e de Direitos Humanos (BAHIA; CALDAS, 2020, p. 30-45; 

ONUSIDA, 2017). No caso de pessoas trans, segundo a UNAIDS (2015), elas têm quarenta e 

nove vezes mais chances de contrair o vírus hiv/aids em relação ao total da população em geral. 

O país falha, e muito, em conceder a tal população uma existência digna. O mínimo 

existencial é negado às pessoas trans brasileiras. Elas não têm o direito de ser e nem de existir. 

Isso demonstra que existe um racismo de Estado, em termos foucaultianos, exercido pela 

necropolítica e seus aparatos, frente a essa população.   

Analisando o quadro de violência sofrido pelas pessoas trans, a ineficiência (ou 

inexistência) das políticas públicas que deveriam cobrir e garantir-lhes direitos, bem como um 

projeto de Estado moderno que é construído para deixá-las à margem, a necropolítica se 

manifesta como uma engrenagem institucionalizada (seja por ações comissivas ou omissivas), 

de extermínio em massa dessas sujeitas, especialmente as travestis negras (BENEVIDES, 

2020b, p. 1-2). Nesse sentido, Benevides questiona:  

 

Quem são as pessoas que acessam as políticas de assistência social e que estão 

cadastradas no Cadastro Único, por exemplo? Quem são as pessoas que utilizam 

SUS normalmente? 80% delas são negras, de acordo com a última pesquisa. Aliás, 

quem são essas pessoas, senão trabalhadores desempregados ou precarizados, que 

estão em maior risco de morte pela infecção e morte pela covid, pelas condições 

                                                

136  Cumpre ressaltar que o sítio eletrônico que reunia as plataformas de ações e informações para as pessoas trans 

a respeito da aids foi desativado pelo atual governo, tendo sido retirados os dados que estavam nessa página. 

Mais uma vez, isso mostra a necropolítica como política de governo que se utiliza da prerrogativa do “deixar 

morrer”, violando a Constituição, normativas internas e vários compromissos internacionais dos quais o país é 

signatário. 



124 

 

precárias em que são obrigadas a viver? (BENEVIDES, 2020a, grifo nosso). 

 

Por conseguinte, tendo em vista essa situação de vulnerabilidade interseccional de 

pessoas trans no Brasil, que agrega opressões provenientes da subversão da cultura cis-

heteronormativa, aliadas a estruturas coloniais de divisão racial-sexual do trabalho, é urgente 

um reconhecimento jurídico específico para a proteção social dessa população.  

O Estado deve atuar para que a existência digna dessas sujeitas seja assegurada, pois 

suas vidas são precárias em múltiplas dimensões, o que envolve riscos sociais mais agudos. 

Logo, devemos recorrer ao ramo jurídico que visa efetivar um sistema de proteção em face de 

riscos sociais, que, para vivências trans, são concretudes diárias. 
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8 SEGURIDADE SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E TRANSIÇÃO DE GÊNERO 

 

Passo à análise do ramo jurídico que é responsável pela proteção social: o direito 

previdenciário. Nesta seção, pretendo apresentar os fundamentos jurídicos para o 

reconhecimento da transição de gênero inserida no espectro da hipossuficiência, vinculada à 

assistência social, com a finalidade de proteção específica de sujeitas/os em transição. Para isso, 

realizei um recorte metodológico entre os princípios e características da seguridade social que 

estão diretamente relacionados com o tema da dissertação. 

O direito previdenciário se fundamenta na proteção humana e atua por meio de um 

conjunto de medidas do poder público e da sociedade, destinadas a assegurar direitos que se 

operam em três dimensões: a previdência social, a assistência social e a saúde pública (BRASIL, 

1988; ESTEVES, 2015, p. 44-46). Estes pilares indissociáveis na proteção humana formam o 

sistema da seguridade social.  

No Brasil, a seguridade, enquanto um complexo jurídico-social137, consiste em um 

sistema constitucional de proteção, que preza pelo trabalho humano digno, pelo bem-estar 

das/os sujeitas/os e pela realização de justiça redistributiva. Trata-se do ramo jurídico que 

concentra o conjunto de medidas constitucionais de proteção138 dos cidadãos na seara estatal, 

seja em termos de direitos individuais ou coletivos (BRASIL, 1988). Essa proteção está prevista 

especificamente nos arts. 193139 e 194140 da Constituição, como apresentam Carlos Alberto 

Pereira de Castro e João Batista Lazzari:  

 

Sob esse aspecto de proteção a todos os grupos de indivíduos de uma mesma 

sociedade, é relevante o papel do Estado no sentido de, ao mesmo tempo, assegurar a 

criação e manutenção de um sistema de proteção aos infortúnios que atingem a 

capacidade de subsistência e obrigar os integrantes economicamente capazes da 

coletividade, por meio do poder coercitivo de que é detentor, a participar 

compulsoriamente desse sistema, para que nenhum indivíduo fique ao desamparo e 

para que a sociedade tenha sua cota de participação no custeio dessa proteção, para a 

                                                

137  "Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição.” (BRASIL, 1988, grifo nosso).  
138  Como traz Flávio Roberto Batista (2012, p. 12): "Os direitos sociais são aqueles que a teoria do direito 

comumente denomina direitos de ‘segunda geração’, por vezes também inseridos em uma categoria mais ampla 

de direitos ‘econômicos, sociais e culturais’. No atual ordenamento jurídico brasileiro, são direitos sociais 

aqueles constantes dos artigos 6º aos 11 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e todos os 

seus consectários espelhados pelo restante do texto, mormente no capítulo que aborda a ordem social – art. 193 

e seguintes.".  
139  "Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 

sociais." (BRASIL, 1988). 
140  "Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos 

e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social." 

(BRASIL, 1988). 
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manutenção de uma existência digna. É essa a concepção de Seguridade Social a que 

nos acostumamos. (CASTRO; LAZZARI, 2020, p. 14).  

 

Assim, entender o sistema de seguridade brasileiro é compreender que, normativamente, 

existe um dever Estatal em efetivar a proteção humana em vários campos de existência social, 

por meio de suas diversas formas de financiamento141. As receitas desse financiamento são 

oriundas de tributos sobre diversas bases de custeio, conforme princípio estabelecido no art. 

194, parágrafo único, IV142 da Constituição (BRASIL, 1988), que envolvem fatos geradores 

para além da prestação de serviços remunerada, a exemplo da contribuição social que incide 

sobre o concurso de prognósticos (art. 195, III, CFRB/88).  

Além disso, prevalece o princípio da equidade na forma de participação do custeio, 

previsto no art. 194, parágrafo único, IV da Constituição (BRASIL, 1988), pelo qual a proteção 

social deve ser garantida às pessoas hipossuficientes, sendo exigida, quando possível, 

contribuição equivalente ao seu poder aquisitivo, adotando o princípio da progressividade 

tributarista. 

Noto que o custeio da seguridade social é feito indiretamente por tributos provenientes 

do orçamento público da União, estados, distrito federal e municípios e diretamente por 

contribuições sociais para a seguridade social, que são tributos finalísticos, ou seja, destinados 

exclusivamente à seguridade social. Não existe uma vinculação obrigatória da receita com um 

benefício assistencial em específico, muito embora possa existir a vinculação da receita para 

determinado setor da seguridade social, como a saúde pública (ESTEVES, 2015, p. 48). 

A saúde pública e a assistência social são consideradas deveres do Estado, razão pela 

qual são de acesso universal e se apresentam como não-contributivas (ESTEVES, 2015, p. 46). 

Qualquer indivíduo que delas necessite ou experimente algum tipo de risco social143 pode 

                                                

141  "Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos  termos da 

lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada 

na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, 

a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a receita ou o 

faturamento; c) o lucro; II -do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo 
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o 

art. 201; III -sobre a receita de concursos de prognósticos. IV- do importador de bens ou serviços do exterior, 

ou de quem a lei a ele equiparar." (BRASIL, 1988). 
142 “Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos 

e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos 

seguintes objetivos: VI: diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis 

específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência 

social, preservado o caráter contributivo da previdência social.” (BRASIL, 1988). 
143  O risco social é evidenciado pela perda da sua capacidade laborativa, experimentado pela vida em coletividade.  
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acessá-las, desde que esteja contemplado pelos procedimentos do Sistema Único de Saúde 

(SUS) ou pelas políticas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Por sua vez, a 

previdência social é contributiva144, de tal forma que o seu acesso está restrito para "[...] àqueles 

que contribuíram durante a vida considerada ativa [...]" (ESTEVES, 2015, p. 46).  

Destarte, a seguridade social fixa um seguro para todas/os as/os cidadãs/ãos, com o 

objetivo de proteger aquelas/es145 que são afetadas/os pelos riscos sociais (ESTEVES, 2015, p. 

46). Essa afetação é uma disputa constante daquelas/es membros da sociedade perante o Estado, 

sendo que esse sistema de proteção é uma conquista da classe trabalhadora, que luta pela 

progressividade da proteção daquelas/es que estão em situação de vulnerabilidade (COHN, 

1980, p. 58). 

Logo, a criação de um sistema securitário busca a proteção de múltiplos aspectos da 

vida, baseando-se em um conjunto de serviços públicos de qualidade que deve ser concedido a 

todas as pessoas em situação de risco social. É o estabelecimento dos três pilares da seguridade 

social, dentro da estrutura constitucional, que garante o atendimento às/aos cidadãs/ãos que não 

conseguem prover as suas necessidades mais básicas, tampouco de seus familiares.  

O tríplice custeio é efetuado pelo Estado, enquanto trabalhador e empresa asseguram 

um sistema securitário superavitário, ao contrário das narrativas de austeridade do sistema 

capitalista moderno/colonial, encampadas pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro. Sem 

dados sistêmicos146, esta narrativa austera reflete o projeto político de associar a flexibilização 

de direitos sociais ao crescimento econômico e à criação de empregos. 

Contudo, como ressalta Denise Gentil (2017), o sistema brasileiro de seguridade social 

tem a diminuição do seu resultado fiscal prevalentemente em razão de políticas 

macroeconômicas de flexibilização do emprego protegido, o que gera a queda profunda das 

receitas das contribuições previdenciárias.  

                                                

144  Para acessar a sua proteção dos riscos sociais é preciso custear parte dessas despesas com contribuições mensais 

(ESTEVES, 2015, p. 48). 
145  Dentro da previdência social são protegidas/os aquelas/es que são designadas/os como beneficiárias/os, que 

podem ser as/os seguradas/os, aquelas/es que experimentam os riscos sociais, ou as/os dependentes, aquelas/es 

que dependiam economicamente delas/es (ESTEVES, 2015, p. 48). São exemplos de dependentes: cônjuges, 
filhas/os menores e aqueles que são designados pela/o segurada/o como dependentes (pai(s)/mãe(s), filhas/os 

maiores). No âmbito dos segurados há os obrigatórios (empregados, empregados domésticos, trabalhadores 

avulsos, contribuintes individuais e segurados especais) e facultativos (ESTEVES, 2015, p. 48). 
146  Baccaro e Rei (2007) analisaram dados de dezoito países membros da OCDE, entre 1960 e 1998, concluindo 

mediante testes econométricos que não há evidência robusta de que normas rígidas laborais causam 

desemprego, o que é surpreendente considerando a sua grande difusão e sua forte influência na elaboração de 

estratégias políticas e econômicas regulamentadoras do mercado de trabalho. Segundo a pesquisa, para que o 

argumento da flexibilização das normas trabalhistas fosse verdadeiro, a queda das taxas de desemprego deveria 

ser resultado da redução de normas protetivas nos países estudados, o que não ocorreu na experiência histórica 

(BACCARO; REI, 2007, p. 530). 
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A redução dos salários reais e o crescimento de postos de trabalho informais e 

intermitentes têm definido a trajetória do resultado previdenciário, e consequentemente, da 

seguridade social, em detrimento de fatores internos, como o valor dos benefícios, a idade de 

acesso à aposentadoria e o tempo mínimo de contribuição (GENTIL, 2017, p. 90). Denise Gentil 

explica: 

 

A questão central deixou de ser a superação do subdesenvolvimento e a redistribuição 

da renda para ser o combate à inflação e facilitação da ampla penetração dos interesses 

financeiros de bancos, fundos de previdência privada complementar e fundos de 
investimentos sobre os recursos públicos. Um sistema de seguridade social universal, 

solidário, baseado em princípios redistributivistas e, ele mesmo, gerador e consumidor 

de elevadas quantias de recursos orçamentários, conflita com o domínio das finanças 

sobre os aparelhos de estado e seu avanço sobre o manancial de recursos do orçamento 

da seguridade social. (GENTIL, 2017, p. 90). 

 

O discurso de austeridade “[...] ignora a existência de um orçamento da seguridade 

social e trata o orçamento público como uma equação que envolve apenas receita, despesa e 

superávit ou déficit primário da União.” (GENTIL, 2017, p. 91). Este discurso de precarização 

dos direitos sociais atingiu seu ápice com a Reforma da Previdência do atual governo (Emenda 

Constitucional n. 103 de 2019). “Os brasileiros estarão submetidos a uma situação de 

permanente reforma da previdência. A justificativa é velha conhecida: necessidade de ajuste 

fiscal147” (GENTIL, 2020, p. 433). 

Nesta Reforma148, destaco a precarização do trabalho e da vida das mulheres, pois a 

idade feminina para aposentadoria programada subiu, desconsiderando a divisão sexual do 

                                                

147  Paradoxalmente, Denise Gentil (2020, p. 431) destaca que as desonerações de contribuições sociais 

continuaram: “Em 2018, alcançaram o patamar de 283,4 bilhões de reais ao ano, sendo 52% deste montante 

pertencentes à Seguridade Social. Até mesmo recursos que poderiam ser arrecadados com a exploração do 

petróleo do Pré-sal, a riqueza estratégica do país, foram alvo de renúncias estimadas em 1 trilhão de reais, entre 

2018 e 2040. Outra enxurrada de recursos foram perdidos com a sonegação de contribuições previdenciárias, 

estimada em 103 bilhões de reais ao ano, equivalentes a 1,7% do PIB (SINPROFAZ, 2017). A Associação 

Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip) denunciou que, em 2007, a Receita Federal tinha 

4.180 fiscais, hoje, não há mais que 600 pessoas voltadas para combater a sonegação, a inadimplência e os 

desvios na Previdência. As grandes empresas devedoras são permanentemente perdoadas de honrar seus 

débitos passados, de forma que a dívida ativa previdenciária cresce a cada ano, tendo chegado ao nível de 427,7 

bilhões de reais, em 2016”. 
148  Na Reforma da Previdência houve, ainda, outros pontos de precarização. O primeiro deles foi a elevação da 

idade para a aposentadoria de professoras da iniciativa privada para 57 anos e 25 anos de contribuição como 

professora e para os professores da iniciativa privada de 60 anos de idade e 25 anos de contribuição como 

professor. Quando se trata de professoras/es estatutárias/os, ou seja, aquelas/es que são servidoras/es 

públicas/os, é necessário ainda 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. O segundo ponto é que o valor 

das aposentadorias, em média, diminuiu. Com a nova reforma, o cálculo das novas aposentadorias passa para 

a média de 100% dos salários de contribuição, que antes era 80%, sendo possível desconsiderar os 20% das 

contribuições mais baixas. O terceiro é que existe um novo redutor na aposentadoria, pois todas/os irão receber 

60% da média de 100% dos salários de contribuição, mais 2% por ano de contribuição acima dos 15 anos para 

mulher e 20 para o homem, sendo respeitado o salário-mínimo.  
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trabalho, passando de 60 para 62 anos, cumulada com o tempo de contribuição de 15 anos. 

Conforme Denise Gentil (2020), essas mudanças de parâmetro inviabilizarão a aposentadoria 

de milhares de trabalhadoras. Pesquisa feita com base em dados de 2016 revelou que “[...] 

74,82% das mulheres que se aposentaram pelas regras então vigentes (idade de 60 anos) não se 

aposentariam se a Emenda Constitucional já estivesse em vigor [...]” (GENTIL, 2020, p. 42).  

Ressalto que se o horizonte da aposentadoria programada se tornou distante para 

mulheres cisgênero, trata-se de uma distopia concreta para mulheres trans, que além de serem 

alijadas do mercado formal de trabalho, têm que se submeter a uma legislação previdenciária 

estruturada sob a perspectiva binária de gênero. 

No entanto, como contra-movimento, destaco que, em oposição ao mito da passividade 

da/o brasileira/o, existe uma força ativa por parte da sociedade, que se manifesta na resistência 

dessa heterogênea149 classe trabalhadora, que luta contra o retrocesso social, para uma maior 

proteção dos riscos inerentes às atividades econômicas e a ampliação da tutela dada a tais 

sujeitas/os.  

Estes direitos sociais devem ser efetivados pelo Estado brasileiro por intermédio de 

políticas públicas de saúde, por via assistencial ou previdenciária (ESTEVES, 2015, p. 46), 

pautando-se nos princípios da universalidade (art. 194, parágrafo único da CFRB/88) e da 

solidariedade (art. 3°, I150 e IV da CRFB/88). A expansão das regras de acesso a prestações e 

benefícios; o aumento do rol da cobertura de procedimentos pelo SUS; e a ampliação da 

cobertura temporal da proteção previdenciária são estratégias que efetivam tais princípios 

                                                

149  Quando pensamos em trabalho no contexto do direito, vem à mente aquele previsto no art. 6° da Constituição 

da República Federativa do Brasil, o qual é visto como instituição social ou mesmo atividade que se expressa 
como uma pedra angular capaz de se realizar em cada um planos, meios e dimensões subjetivas da existência 

social quotidiana e da escala societal de diversas maneiras nas/os diversas/os sujeitas/os que são interligadas/os 

(QUIJANO, 2005; NICOLI, 2015), sendo que não se pode reduzir a importância desse a uma concepção 

abstrata de que “[...] o trabalho é a condição natural da existência humana, a condição, independentemente de 

todas as formas sociais, do intercâmbio da matéria entre o homem e a natureza.” (MARX, 2018, p. 66). 

Outrossim, quando se trata da discussão filosófica quanto à natureza do trabalho há uma associação a uma 

liberdade (HEGEL, 1978; SALGADO, 1996) ou mesmo a uma questão humana que transforma a/o sujeita/o 

em um ser livre por meio dessa separação do homem com a natureza em que seria uma condição de existência 

(MARX, 2018). Então, quando se traz para a contemporaneidade que trabalho é este que adoece, exclui e mata? 

(ANDRADE; LIRA 2020). Seria o trabalho abstrato um reducto reservado apenas ao sujeito padrão dentro da 

sua liberdade histórica (que também é explorado e tem seu tempo de vida vendido) reservado a um paradigma 
branco, masculino e cisgênero de produção? Quando se discute o trabalho, para quem está se direcionando a 

leitura do trabalho? Para a produção de algum bem, produto ou serviço? Neste processo está equacionado o 

corpo como uma produção dessa relação ou seria apenas um elemento através do qual se concretiza essa forma 

de exploração? Denoto, contudo, que o trabalho está presente dentro da sociedade burguesa-ocidental-

capitalista enquanto um processo de subjetivação psico-social-moral, que determina e intercruza experiências 

e vivências que são fundamentais para a constituição da/o sujeita/o moderna/o. Dentro deste processo não se 

pode excluir marcadores sociais que incidem de forma assimétrica nesta análise. 
150  "Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; [...] IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação." (BRASIL, 1988). 
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constitucionais.  

Também devem ser observadas as diretrizes das Organizações das Nações Unidas 

(ONU) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que asseguram, com base na ideia 

de solidariedade social, a todas/os cidadã/ãos o direito à seguridade social, sendo que esta é 

custeada (das mais diversas formas) por toda sociedade (ESTEVES, 2015, p. 46). Assim, 

previdência, assistência e saúde pública são direitos fundamentais do indivíduo. Cada uma delas 

tem características próprias e finalidades específicas com o objetivo geral de proteção social do 

ser humano nas suas mais amplas possibilidades.  

Percebo que, ao se estruturar como um plexo de direitos fundamentais, a seguridade 

social se sujeita a um cumprimento progressivo e cogente pelo Estado, de tal forma a ser vedada 

qualquer tentativa de retrocesso social, por ser uma cláusula pétrea, como determina o art. 5°, 

parágrafo 1°, da CFRB/88 (BAHIA; CALDAS, 2020, p. 21). Logo, deve ser estabelecida uma 

interpretação da seguridade em que se tem respeitado o princípio da vedação do retrocesso 

social (art. 5º, parágrafo 2º e do art. 7º, caput da CFRB/88) (MURADAS, 2007, p. 153) e em 

que se almeje alcançar a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, parágrafo 

único, da CFRB/88).  

Afinal, a seguridade social tem como teleologia o estabelecimento da igualdade 

material, com a finalidade de uma justiça redistributiva (BRASIL, 1988; ESTEVES, 2015, p. 

20). Os princípios constitucionais orientam toda a atuação da seguridade social nesse sentido, 

como o princípio da igualdade (art. 5, inciso I151 da CFRB/88), da legalidade (art. 5°, inciso II 

da CFRB/88), do direito adquirido (art. 5, inciso XXXVI da CFRB/88) e da proteção ao 

hipossuficiente (art. 203 da CFRB/88). 

Sobre esse aspecto, Daniela Muradas (2007, p. 19) ressalta que o ordenamento jurídico, 

ao estruturar e construir os direitos previdenciários, estabelece níveis sociais em que a proteção 

recai de maneira distinta sobre aquelas/es que detêm capacidades contributivas variáveis.  

Normas do sistema securitário devem ser fundadas na proteção aos menos favorecidos, 

que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Tal vulnerabilidade não atua de 

forma isolada, pois é conjugada interseccionalmente com opressões de raça, gênero, 

sexualidade, deficiência. Esta vulnerabilidade deve ser compensada e traduzida pelo direito 

previdenciário na perspectiva jurídica da hipossuficiência. Isso não significa distorcer a 

                                                

151  "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; [...] 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;" (BRASIL, 1988). 
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aplicação das normas previdenciárias: significa que, diante de várias interpretações possíveis 

para a mesma norma, deve-se buscar aquela que atenda melhor à função social, protegendo 

aquela/e que depende de políticas públicas para sua subsistência. 

Então, percebo que há espaço normativo no direito previdenciário para comportar 

diversas narrativas, dimensões e dialéticas de proteção social. Esta multiplicidade de narrativas 

é evidenciada, por exemplo, pelo fato de que o direito previdenciário, além do direito das 

famílias, ser o único ramo jurídico que reconhece – mesmo que de forma precária – o trabalho 

reprodutivo e o tempo não-mercantil despendido por aquelas que se dedicam exclusivamente 

ao trabalho doméstico como passível de proteção jurídica, considerando-o como tempo 

contributivo para fins de aposentadoria voluntária na categoria de segurado facultativo. 

O direito previdenciário tem como um de seus elementos constitutivos a proteção das 

diversas diferenças que são impostas pelos riscos sociais e pelo grau de vulnerabilidade da/o 

sujeita/o que exerce atividade laborativa ou mesmo aquela/e que nem exerce, pois um do seus 

fundamentos principiológicos é a discriminação positiva entre as/os seguradas/os para 

assegurar o acesso efetivo a direitos sociais. 

Dessa forma, esta pesquisa elegeu exatamente os direitos sociais, com destaque152 para 

o direito previdenciário, para tratar da proteção das precariedades das pessoas em transição de 

gênero. Entretanto, ressalto que essa proteção social prevista abstratamente na Constituição 

recai diversamente na concretude das materialidades. 

A vertente da previdência social é contributiva e depende da inserção formal no mundo 

do trabalho para o acesso à sua proteção. Isto posto, existe um processo de higienização de 

quais corpos irão acessar esse sistema, pois corpos trans são levados à exclusão e à 

marginalização jurídica sociolaboral. Igualmente, aquelas/es que acessam o trabalho formal, 

são constantemente normalizadas/os junto a padrões binários que incidem sobre a sua 

existência: 

 

A entrada no universo do emprego padrão, para as pessoas de gênero e sexualidade 

dissidente, vem com o preço de tornar-se a pessoa física concreta esperada, para além 
da formulação genérica do direito. Tem de ser física de um jeito específico, agindo 

socialmente como homem e mulher “típicos”. Especialmente no mundo do trabalho, 

que sobrepõe e potencializa as camadas normativas: gênero e sexualidade, de maneira 

                                                

152  O direito previdenciário possui ligação direta com outros ramos jurídicos, destaco: a) o direito constitucional, 

pela fixação de princípios, normas e o estabelecimento de concessão de benefícios, como requisitos, cálculos 

dos proventos, fixação de patamares; b) o direito tributário, em razão da interferência direta das normas 

relativas ao sistema tributário nacional, fontes de custeios, responsabilizações; e c) o direito do trabalho, em 

que se estabelece que parte dos segurados é composta por pessoas que trabalham, o que não se restringe à 

relação de emprego. Ressalto que as alterações no campo do direito do trabalho são notórias no microssistema 

previdenciário.  
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geral, e o mundo sério e fechado do trabalho. No trabalho não há espaços para ser fora 

daquilo que se espera, nas expectativas binárias. (MÁXIMO PEREIRA; NICOLI, 

2020, p. 538).  

 

Seus corpos estão mais sujeitos a tratamentos desumanizantes, desiguais pela 

cumplicidade, desenvolvimento da atividade ou silêncio dos aparatos jurídicos (RAMOS; 

NICOLI, 2020, p. 29), mesmo no emprego protegido. Como ressalta João Zini (2019, p. 99), 

existe “[...] uma divisão do trabalho que se pauta na transexualidade/travestilidade da sujeita 

trabalhadora, que é moldada tanto pelo estigma da prostituição que as acompanha quanto nas 

áreas em que elas costumam trabalhar formalmente e/ou são mais aceitas [...]”, como as áreas 

de moda e beleza. O autor retrata tal “preferência” em sua pesquisa que envolveu entrevistas às 

sujeitas travestis: 

 

Pesquisador: [...] mas por que você acha que salão é mais fácil?  

 

Travesti/transexual: eu tenho um monte de amiga minha que já trabalha, então 

também é mais fácil pra mim conseguir um emprego sabe? E eu gosto dessas coisa 

também, mexer com cabelo, maquiagem... e eu aproveito e aprendo também, né, pra 

fazer em mim 

 

Pesquisador: e sobre aceitação? Você acha que lá é mais fácil, mais difícil ou mesma 

coisa te aceitarem lá por você ser trans ou isso é viagem minha?  

 

Travesti/transexual: Tem isso também, nossa, uhum, tem, sim. (ZINI, 2019, p. 99). 

 

Muitas das travestis encontram emprego no setor de telemarketing (FLEURY, 2020), 

que constitui uma função laboral massacrante, sem exigência de educação em nível superior, e 

que absorve corpos trans por não ter um contato visual com o público, como retrata João Zini 

em sua pesquisa: 

 

Pesquisador: [...] quando você trabalhou no telemarketing?  

 

Travesti/transexual: eu ainda trabalho, amore, mas eu comecei tem o que? Uns dois 

anos... quase dois... por aí.  

 

Pesquisador: e como é trabalhar lá? Como é o ambiente?  
 

Travesti/transexual: ó, no início foi mais pesado, porque a [suprimido] contratou uma 

leva de travesti, viado, tudo e não tinha... não tinha preparo, sabe? A gestora não 

queria deixar a gente usar banheiro feminino, isso porque a gente tem 15 minutos de 

banheiro no máximo.  

 

Pesquisador: 15 minutos por dia ou por vez?  

 

Travesti/transexual: por dia, tá doido [risos], então isso foi chato no início, mas agora 

a [suprimido] já tá bem mais avançada, os outros funcionários respeita a gente. O 

salário que é, né, uma bosta [fazendo sinal de referência a um ânus com os dedos]. 
(ZINI, 2019, p. 102). 
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Como ressalta o autor (ZINI, 2019), aquelas que conseguem se inserir no emprego não 

desfrutam de ascensão social ou de respeito à sua subjetividade. “A esperança que geralmente 

é depositada no emprego enquanto instrumento garantidor de cidadania acaba, frequentemente, 

se frustrando, o que se dá por inúmeros fatores, como a própria transfobia [...]”. (ZINI, 2019, 

p. 103).  

João Zini (2019) salienta que a subordinação jurídica é vivenciada de forma mais 

violenta por travestis e transexuais, em razão de um sentimento messiânico específico que é 

despertado no empregador, geralmente um homem cisgênero, que entende que, ao empregar 

uma pessoa trans, está fazendo um ato de assistencialismo. Destarte, mesmo quando corpos 

trans conseguem acessar o emprego, o acesso efetivo a direitos sociais continua em constante 

disputa (MÁXIMO PEREIRA; NICOLI, 2020, p. 536-538).  

 

A pessoa física da relação de emprego tem um corpo (também) juridicamente 

produzido e homogeneizado. Estabilizado a partir das expectativas do gênero e 

sexualidade. E o emprego regulado tem certamente um papel co-instituidor nos 

regimes de normalização da pessoa física em sua fisicalidade. Quando protege, 

quando reprime, quando expõe a risco, quando precariza, o faz sempre a partir de um 

lugar físico bem estabelecido. (MÁXIMO PEREIRA; NICOLI, 2020, p. 537).  

 

A seguridade social também possui corporeidades específicas que ocupam a sua 

proteção, mesmo quando o mandamento constitucional diz o inverso. O que se nota, é que, aos 

olhos do direito, esses corpos dissidentes permanecem como a materialização da abjeção e isso 

se manifesta no seu apagamento institucional enquanto sujeitas também na seara previdenciária. 

O acesso a direitos da previdência social é vinculado à ocupação de um posto de trabalho 

formal, e mesmo quando isso ocorre para pessoas trans, a inserção é precária, pois permanece 

a lógica de higienização de corpos. Chamo a atenção para uma política de normalização violenta 

que exclui aqueles corpos não desejados/não-normatizados.  

Noto que a proteção social da precariedade vivida por pessoas em transição de gênero 

deve ser transversal no direito, porque a vulnerabilidade que perpassa por estes corpos é 

interseccional. No cenário do direito da seguridade social, apesar da indissociabilidade das suas 

vertentes, é necessário apontar que a previdência não consegue proteger tais corpos de forma 

urgente, porque ela exige a absorção de pessoas trans no trabalho formal, o que não é a realidade 

da maioria delas.  

O caminho da saúde pública é extremamente importante para garantir a existência digna 

para pessoas em transição de gênero. No entanto, essa vertente da seguridade não é acessível 
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para todas as pessoas trans brasileiras e não aborda a vulnerabilidade socioeconômica dessa 

população, que luta diariamente para sobreviver, além de existir. 

Por isso, como hipótese, sustento o reconhecimento da transição de gênero inserida no 

espectro da hipossuficiência, vinculada à assistência social, por se tratar do pilar da seguridade 

que trata das necessidades humanas mais básicas, urgentes e agudas, efetivando uma justiça 

redistributiva, que, consequentemente, é plataforma para uma justiça de reconhecimento.  

Adoto aqui uma perspectiva de proteção assistencial interseccional e maximizada, pois 

reconheço uma hipossuficiência que é presente no plano fático dessas sujeitas, entrelaçando as 

dimensões de vulnerabilidade socioeconômica, racial e de gênero. Trata-se de um conceito 

jurídico de hipossuficiência que responde à sujeição no plano social, que diminui toda e 

qualquer condição de humanidade (SOUTO MAIOR; CORREIA, 2007). 

A proposta deste estudo, ao proteger pessoas em transição de gênero na assistência 

social, tem a finalidade específica de forçar a abertura dos sentidos sócio-político-econômicos 

do direito previdenciário para dessacralizar a sua proteção hegemônica (RAMOS; NICOLI, 

2020, p. 28). Não se trata de promover apenas diversidade da proteção dos direitos, mas sim 

que as diferenças sejam reconhecidas e protegidas com a pluralização ontológica da/o sujeita/o 

protegida/o pelo direito previdenciário. A lógica da diversidade não é suficiente para essas 

reivindicações. É necessário desafiar o lugar das pessoas em situação de 

vulnerabilidade/precariedade dentro da ótica institucional do Estado. Assim, este estudo foi 

pautado na ótica dos estudos queer para denunciar exclusões jurídicas no âmago do ser e 

apresentar pequenos rompimentos institucionais.  

Essa proteção jurídica pautada na vulnerabilidade de pessoas em transição de gênero 

trata-se de uma assimilação. Contudo, a assimilação aqui proposta é um truque, pois utilizo a 

lógica binária de gênero excludente institucionalizada, especificamente do direito 

previdenciário, para causar um dano nele mesmo. Noto que trabalhar aquelas/es que estão às 

margens das relações de poder institucional é um movimento nítido de luta daquelas/es que 

podem ou não falar dentro de determinado contexto social. 

Mesmo que se entenda as críticas de propostas assimilacionistas, a inclusão em termos 

de vulnerabilidade representa uma política de valorização das vivências precárias, sendo uma 

política emergencial dentro de um contexto cis-heterossexista que exclui essas vidas a todo 

momento; é pensar materialmente quais são as vivibilidades das vidas que estão sendo 

protegidas (BUTLER, 2020a, p. 19-25). 

Tendo em vista a finalidade específica de cada ramo da seguridade social e buscando a 

universalidade de proteção, passo à análise da assistência social como um lócus de proteção a 
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indivíduos marginalizados e vulneráveis.  

 

8.1 Assistência social  

 

Nesta seção, objetivo apresentar a assistência social enquanto o pilar jurídico que opera 

dentro da seguridade social, com a finalidade de proteção das/os mais vulneráveis. Isso não   

isenta de contradições: é um instrumento do direito moderno/colonial que se encarrega de 

proteger quem está em condição de miserabilidade. Enquanto mecanismo conciliador, também 

tem a função de apaziguar a luta coletiva daquelas/es estão em uma condição precária. 

Na análise da vulnerabilidade abarcada pela assistência social não se considera apenas 

o critério da baixa renda, mas sim a privação de necessidades básicas (SEN, 1999, p. 36-37). É 

necessário compreender que na sociedade brasileira a distribuição dos riscos sociais ocorre de 

maneira distinta daquelas operadas no Norte, pois as marcas da estrutura de poder da 

modernidade colonial ainda estão presentes nas relações sociais. 

Isso reafirma a necessidade de uma assistência social universal atenta às opressões 

locais, com a finalidade específica de proteger aquelas/es mais pobres, que são afetadas/os 

também pelo racismo e pelo sistema cis-heteronormativo da colonialidade: trata-se de vivenciar 

diretamente e diariamente os risco sociais. 

A assistência social foi uma conquista construída pelos atores sociais da Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987-1988, que visavam um maior destaque deste setor a nível 

constitucional, para garantir o seu funcionamento e a proteção às/aos suas/seus destinatárias/os. 

Havia o propósito de cooperação coletiva e solidária para o desenvolvimento social daquelas/es 

em situação de vulnerabilidade, motivo pelo qual prevaleceu a ideia de construção igualitária 

de um fundo comum, ao qual se recorreria no caso de determinadas eventualidades (DUARTE, 

2002, p. 138-141).  

Tradicionalmente, a proteção social é pensada para trabalhadoras/es formais e seus 

familiares, conforme ditames do sistema cognominado bismarckiano153. Assim, esta conquista 

ampla da imposição do dever Estatal de assistência, vinculada à normatividade constitucional, 

eleva a proteção assistencial como um direito humano e fundamental (SAVARIS, 2016, p. 10), 

rompendo com a dimensão da caridade assistencialista. A assistência, na Constituição de 1988, 

assume o desafio de ultrapassar o caráter moralista, religioso, individualista e anticlassista da 

política pública herdada do sistema moderno/colonial, em um campo de disputa da riqueza 

                                                

153  É um sistema contributivo compulsório no qual empregadas/os se vinculam a este fundo de previdência.  
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socialmente produzida (COUTO, 2015). 

 

No Brasil, de acordo com Mestriner (2008), até 1930 a assistência social possuía um 

caráter eminentemente filantrópico e religioso. Em 1938, com a criação do Conselho 

Nacional de Serviço Social (CNSS), inicia-se um processo de regulação da prática 

assistencial, sem alterar, contudo, o caráter assistencialista de suas ações. Também, 
ainda como instituição filantrópica, foi criada em 1947 a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), com a função de prestar auxílio às populações necessitadas, 

através de ações pontuais, descontínuas e emergenciais. A Constituição Federal de 

1988 (CF/88) é o divisor de águas entre a caridade e a política de proteção social 

(SERPA; VÍRGINIA; CAVALCANTE, 2015, p. 431). 

 

Logo, a política assistencial tem o dever de erradicar a miséria e reduzir desigualdades, 

propiciar as condições para a existência digna e destinar recursos para o desenvolvimento da 

personalidade humana e para a sua participação social (SAVARIS, 2016, p. 10). A melhoria da 

condição socioeconômica, em uma política pública seletiva para promover a redistribuição de 

riquezas e renda às/aos mais vulneráveis, consiste em efetivar o princípio constitucional da 

distributividade e a seletividade de benefícios e serviços da seguridade (art. 194, parágrafo 

único, III da CFRB/88), que encontra seu núcleo axiológico na assistência social (BRASIL, 

1988). 

O princípio da seletividade consiste em selecionar quais são/serão os infortúnios mais 

pertinentes para gerar uma proteção positiva por parte do Estado. O referido princípio deve ser 

contextualizado no cenário de abrangência da cobertura da assistência social, em que este 

sempre está em disputas no plano ideológico e material das diferentes concepções e projetos do 

Estado (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 7). O princípio da distributividade estabelece quais são 

as/os sujeitas/os que necessitam de maior proteção, e deve ser contemplados, conforme a 

teleologia da assistência que busca a justiça social como uma forma de redução das 

desigualdades socioeconômicas mediante uma política de distribuição de renda. 

No âmbito da assistência social, destaco a aplicabilidade imediata das suas normas, 

efetivadas mediante políticas públicas que são divididas entre as três esferas de governo, 

federal, estadual e municipal (SERPA; VÍRGINIA, CAVALCANTE, 2015). Tais políticas se 

dividem em Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), que se distinguem 

pela função dos programas, serviços, ações e benefícios (SERPA; VÍRGINIA; 

CAVALCANTE, 2015). As ações de proteção básica são de caráter preventivo, com vistas à 

diminuição das vulnerabilidades e riscos sociais, enquanto aquelas de proteção especial são 

efetivada pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), base territorial local que 

oferece serviços em áreas de maior vulnerabilidade social (SERPA; VÍRGINIA; 

CAVALCANTE, 2015). Considerando esses fatores, é necessário distinguir os conceitos de 
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seguro social e assistência social:  

 

[...] seguro e assistência, por suas naturezas e técnicas completamente diferentes, 

agem, em realidade, em dois planos completamente distintos. O seguro social garante 

o direito a prestações reparadoras ao verificar-se o evento previsto, antes que os danos 

possam determinar o estado de indigência, de privação, da pessoa golpeada. A 

assistência intervém, não de direito, mas segundo avaliação discricionária, 

somente quando, por causa de eventos previstos ou não previstos, esteja já em 

ato um estado de indigência, de privação, que ela tem o fim de combater. 

(CARDONE, 1990, p. 24, grifo nosso).  

 

Noto que o seguro social é per se uma proteção frente à possibilidade de riscos que 

podem ocorrer quando se vive em sociedade. Por sua vez, a assistência atua naqueles casos em 

que os riscos sociais já são uma realidade experimentada, mesmo que em caráter preventivo. 

Como foi trazido nesta dissertação, as pessoas trans experimentam uma precariedade maior e 

concreta no cenário brasileiro. 

Vale ressaltar que a materialização do seguro social no âmbito Estatal se situa na 

previdência social, atingindo, majoritariamente no Brasil, trabalhadoras/es protegidas/os pelo 

Regime Geral de Previdência Social. Logo, a proteção jurídica concedida pela previdência 

social atinge apenas uma parte da população, que é aquela que está inserida no mercado formal 

de trabalho.  

Assim, o trabalho e a assistência social vivem uma contraditória inter-relação entre 

tensão e atração, em termos de acesso à cidadania. Para aquelas/es que estão fora do mercado 

formal e em uma situação vulnerável, em uma visão otimista, há a prestação em forma de 

proteção, o que caracteriza a assistência social, em que não se exige qualquer contribuição dos 

suas/es beneficiárias/es.  

No entanto, Berenice Rojas Couto (2015, p. 669-676) explica que esta contradição entre 

trabalho e assistência social é falaciosa, pois ambos são instrumentos de efetivação das 

potencialidades humanas. Esse conflito, de fato, é instaurado por narrativas de austeridade, que 

se utilizam do argumento meritocrático da culpabilização da pobreza de pessoas vulneráveis: 

 

Na atualidade, considera-se que a contraposição entre assistência social e trabalho é 

parte do engodo que quer sombrear as relações que sempre se estabeleceram no campo 

do trabalho no Brasil. Não só temos um grande número de trabalhadores informais 

como também trabalhadores formais que, por contarem com salários muito baixos, 

necessitam ser protegidos também pela política de assistência social (COUTO, 2015, 

p. 669). 

 

O preconceito em relação à "dependência" de um benefício assistencial (COUTO, 2015) 

é alimentado pelo capital cultural colonial brasileiro, mascarado pelo mito da meritocracia e da 
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democracia racial e de gênero, que presumem igualdade nas condições de acesso e permanência 

no trabalho formal. Logo, nesse debate é importante reafirmar a centralidade do trabalho 

protegido como protoforma do ser social (ANTUNES, 2009), mas também é necessário 

extravasar a realidade da colonialidade brasileira, que, ao instituir as formas interseccionais de 

opressão e acumulação, impôs à classe trabalhadora mecanismos de reiteração de 

subalternidade (COUTO, 2015, p. 665-669). 

Assim, a assistência social é a vertente securitária que atua na proteção social de pessoas 

vulneráveis do mercado de trabalho, seja em âmbito formal ou informal. A proteção desse ramo 

social está vinculada à justiça redistributiva (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 7). Noto que não 

se está defendendo a proteção apenas de vulnerabilidades econômicas transitórias, visto que a 

justiça redistributiva está intrinsecamente relacionada à justiça de reconhecimento para a 

diminuição das desigualdades sociais: 

 

Lutas pelo reconhecimento ocorrem num mundo de exacerbada desigualdade material 

– desigualdades de renda e propriedade; de acesso a trabalho remunerado, educação, 

saúde e lazer; e também, mais cruamente, de ingestão calórica e exposição à 

contaminação ambiental [...]. Ao invés de simplesmente endossar ou rejeitar o que é 

simplório na política da identidade, devíamos nos dar conta de que temos pela frente 

uma nova tarefa intelectual e prática: a de desenvolver uma teoria crítica do 

reconhecimento, que identifique e assuma a defesa somente daquelas versões da 

política cultural da diferença que possam ser combinadas coerentemente com a 

política social da igualdade [...] Significa também teorizar a respeito dos meios pelos 

quais a privação econômica e o desrespeito cultural se entrelaçam e sustentam 

simultaneamente (FRASER, 2006, p. 31). 

 

Observo, assim, a instauração da falsa dicotomia entre objetividade das estruturas e 

subjetividade das representações; de um lado, o cultural e o simbólico e, de outro, o econômico 

e a vida material (MBEMBE, 2015, p. 123-134). Nesse ideal de proteção dicotômica, mantém-

se o direcionamento mínimo de recursos para a população em situação de miserabilidade social, 

como uma política assistencialista de pacificação social (ESTEVES, 2015, p. 44-46). Esta 

política já se mostra existente desde o Estado Liberal e é sofisticada pelo Estado de bem-estar 

social, que não chegou a se consolidar no Brasil, em que a proteção jurídica assistencial 

sistêmica da/o sujeita/o assume um caráter paternalista e benevolente (CARMO; GUIZARDI, 

2018, p. 7). Assim, cabe ao Estado Democrático de Direito, com todas as suas contradições em 

termos de normalização, repensar esta categoria em torno de um conceito complexo e plural de 

vulnerabilidade154. 

No Brasil, tem-se como marco jurídico determinante da assistência social, a Lei 

                                                

154  Este conceito será desenvolvido com maior profundidade no tópico seguinte.  
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Orgânica da Assistência Social (LOAS) – Lei n° 8.742/1993, que a define como: “A assistência 

social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública 

e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. (BRASIL, 1993). 

Este dispositivo legal estabeleceu três frentes de ação para o combate de 

vulnerabilidades sistêmicas, que são as prestações pecuniárias (benefício de prestação 

continuada – BPC - e benefícios eventuais), os programas assistenciais e os projetos de 

enfrentamento da pobreza. A LOAS também consolida a construção constitucional da 

assistência, que visa a proteção universal atentando-se para as concretudes da existência 

humana:  

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 

de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e 

adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a 

habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei. (BRASIL, 1988).  

 

Outro marco importante é a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), instaurada 

em 2004, e o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), em 2005, como medidas de 

concretização da LOAS, bem como a descentralização e o controle social – através dos 

conselhos deliberativos, atenção central das políticas nas famílias. Esta descentralização é 

consolidada pela criação dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). 

No que se refere ao enfrentamento à pobreza o PNAS, SUAS e CRAS ampliaram os 

beneficiários alcançados pelas políticas, no sentido de atingir um maior número de segmentos 

sociais atendidos pelo programa. 

 

Nesta concepção, evidenciam-se condições de pobreza e vulnerabilidade associadas a 

um quadro de necessidades objetivas e subjetivas, onde se somam dificuldades 
materiais, relacionais, culturais que interferem na reprodução social dos trabalhadores 

e de suas famílias. Trata-se de uma concepção multidimensional de pobreza, que não 

se reduz às privações materiais, alcançando diferentes planos e dimensões da vida do 

cidadão. Uma ausência nesse conjunto de necessidades apontadas pela PNAS é a 

condição de classe que está na gênese da experiência da pobreza, da exclusão e da 

subalternidade que marca a vida dos usuários da assistência social. Ou seja, é preciso 

situar os riscos e vulnerabilidades como indicadores que ocultam/revelam o lugar 

social que ocupam na teia constitutiva das relações sociais que caracterizam a 

sociedade capitalista contemporânea. (SILVA; YAZBEK; GIOVANNI, 2011, p. 34). 

 

Atualmente, conforme determina o art. 203, caput e inciso V da CFRB/88, existem dois 
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grandes riscos sociais que são protegidos por meio de benefícios assistenciais: o 

envelhecimento em situação de miserabilidade social e as pessoas com deficiência (BRASIL, 

1988). Tais riscos sociais são protegidos pelo benefício de prestação continuada (BPC), pelo 

auxílio inclusão das pessoas com deficiência e pelo bolsa-família, os quais serão tratados a 

seguir155_156. 

 

8.1.1 Benefício de prestação continuada  

 

A existência de um benefício assistencial que protegesse os riscos sociais foi 

reivindicado no processo de redemocratização do Brasil, resultado de grande pressão de 

movimentos sociais e políticos (STOPA, 2019, p. 232).  

O BPC é um direito social materializado em uma política pública de transferência de 

renda, consagrado pela CRFB/88 como um benefício assistencial que tem por finalidade o 

combate às desigualdades dentro do país (SANTOS, 2011, p. 788). A positivação do benefício 

foi feita pela Lei n° 8.742 de 1998 e a sua implementação aconteceu de forma efetiva em 1996 

(SANTOS, 2011, p. 788). A regulamentação aconteceu pelo Decreto n° 6.214/2007 (BRASIL, 

2007) e, posteteriormente, pelo Decreto n° 8.805/2016 (BRASIL, 2016a).  

O BPC é financiado pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e a gestão é 

realizada por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), enquanto a sua 

implementação e a sua operacionalização é feita pelo INSS.  

O benefício de prestação continuada157 possui caráter assistencial – periódico e pago em 

pecúnia – no valor de um salário-mínimo para idosas/os, pessoas com deficiência com baixa 

                                                

155 Registro a existência de Benefícios Eventuais, conforme descrito no art. 22 da LOAS, os quais podem ser 

instituídos pelos municípios e estados em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária 

ou de calamidade pública (BRASIL, 1993). São de caráter provisório e suplementar, sendo definidos pelos 

entes descritos em suas leis orçamentárias, de acordo com os Conselhos de Assistência Social. O benefício 

eventual pode ser requerido pela/o cidadã/ão junto às unidades de assistência social no seu município ou no 

distrito federal, ou ainda pode ser identificado pelas equipes de assistência social no decorrer da sua atuação.  
156 O estatuto da pessoa com deficiência (EPCD) reconhece o trabalho e o emprego da pessoa com deficiência 

como um direito inalienável, e tem um caráter de inserção social e de interação com os indivíduos da sociedade 

(BRASIL, 2015). Assim, o artigo 94 do EPCD prevê a existência de um auxílio-inclusão à pessoa com 

deficiência, com o objetivo de proporcionar uma abertura do mercado para que os jovens com deficiência 

obtenham uma formação profissional, sem alterar a condição de beneficiário da assistência social. Então, este 

dispositivo tem o intuito de garantir a autonomia de pessoas com deficiência, bem como buscar a inclusão 

dessas pessoas no mercado de trabalho. Esse auxílio seria pago pelo Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS) e consiste em uma derivação do BPC para aqueles que ingressam no mercado de trabalho. Ver a recente 

Lei 14.176/21. 
157  Este vem substituir o benefício chamado renda mensal vitalícia, que era disciplinado pela Lei n° 6.179/74 

(BRASIL, 1974).  
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renda158 e crianças com síndrome congênita do zika vírus159, cuja previsão se encontra na LOAS 

(BRASIL, 1993). Observo que é benefício direcionado para um segmento que está em situação 

de dependência e inseguridade social (DUARTE et al., 2017, p. 3516).  

 Para o seu deferimento é preciso que aquela/e que requer o benefício comprove que não 

possui meios de prover a sua família e que não recebe nenhum benefício vinculado à 

previdência social ou de outra espécie160. Este benefício é conceituado no artigo 20 da LOAS: 

“O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.” (BRASIL, 1993). 

Tal dispositivo foi alterado em 2011, pela Lei nº 12.435, por meio da qual se diminuiu 

a idade de 70 para 65 anos a fim de conceder maior proteção à população161. Esta alteração é 

um exceção em relação às formas como as políticas assistenciais são conduzidas, haja vista que 

se tem uma expansão no rol da proteção dos beneficiários. No entanto, por se tratar de um 

benefício assistencial, às/aos beneficiárias/os do BPC não são pagos o 13º salário, bem como 

suas/seus eventuais dependentes não terão direito à pensão por morte. 

O conceito de baixa renda foi algo construído e debatido pela jurisprudência, girando 

em torno de um salário-mínimo. Contudo, o dispositivo foi alterado pela Lei n° 13.981/2020 

(BRASIL, 2020b), para fazer constar no art. 20, §3º, da LOAS (BRASIL, 2020b) que o critério 

da percepção de renda passasse a ser per capita de meio salário-mínimo. Todavia, no dia 31 de 

dezembro de 2020 foi publicada a Medida Provisória n° 1.023/2020, a qual alterou o critério 

para um quarto do salário-mínimo da renda per capita, precarizando-o ainda mais (BRASIL, 

2020d). 

Em razão da pandemia e a consequente declaração do estado de calamidade pública  

pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020, a Lei nº 13.982/2020 inseriu no texto da LOAS a 

ampliação do critério adotado pelos arts. 20, inciso III e 20-A para meio salário-mínimo. Foi 

                                                

158  Para a concessão do benefício é necessária a avaliação da deficiência e do grau da deficiência por médicas/os 

e uma avaliação social realizada por peritos e assistentes sociais (BRASIL, 1993, 2011). Esse conceito foi 

alterado para a avaliação biopsicossocial em 2015.  
159  Para a concessão do benefício é preciso que a criança tenha nascido entre o dia 01 de janeiro de 2015 a 31 de 

dezembro de 2019 (BRASIL, 2020). Isso marca que o BPC pode ser expandido de acordo com a política que 

é adotada.  
160  A exceção aqui são os benefícios de assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.  
161  O texto inicial da Reforma da Previdência proposto pelo governo apresentava uma previsão que diminuía o 

valor do BPC para parte dos beneficiários. O texto trazia que, aos idosos de baixa renda que contassem com 

60 anos, o valor do BPC seria de R$400, chegando a um salário-mínimo apenas quando o beneficiário 

completasse 70 anos. Esta proposta era nitidamente inconstitucional por prever um pagamento de um benefício 

assistencial menor do que um salário-mínimo. Tal proposta foi derrubada no Senado Federal. A legislação 

atual, que permaneceu pós-reforma, determina que se pague um salário-mínimo para idosos com 60 anos ou 

mais.  
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também por meio da Lei nº 13.982/2020 que foi instituído o auxílio emergencial, que se trata, 

igualmente, de um benefício assistencial (BRASIL, 2020c). 

Entretanto, no dia 22 de junho de 2021, foi sancionada a Lei nº 14.176, retornando-se 

ao paradigma da austeridade, não obstante a permanência da pandemia no país. A nova Lei fixa 

em um quarto de salário mínimo a renda per capita máxima para que uma família possa receber 

o BPC.  Conforme art. 20-B da LOAS, inserido pela respectiva lei, partir de 2022, será 

instaurada uma regra escalonada para permitir a ampliação do teto do BPC para até meio salário 

mínimo, de acordo com condições de vulnerabilidade. São três os critérios para a concessão do 

benefício a pessoas com renda maior que um quarto do salário mínimo: grau da deficiência; 

dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária e por fim 

comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos médicos não ofertados pelo 

SUS. Para idosos, apenas os dois últimos critérios são aplicáveis (BRASIL, 2021). 

Quanto à abordagem da deficiência e da incapacidade, noto que existe uma tensão em 

relação a quem irá emitir os laudos necessários para a concessão do benefício (DUARTE et al., 

2017, p. 3517; SOUZA, 2016, v. 1). Como apresenta Duarte et al.:  

 

Até 1997, a concessão tomava por base a avaliação e o laudo expedidos por serviço 

do SUS ou do INSS que contasse com equipe multiprofissional. A partir de agosto de 

1997, a avaliação passou a ser responsabilidade exclusiva da Perícia Médica do INSS. 

O acesso ao benefício exigia o atendimento aos critérios de renda per capita familiar 

e caracterização da deficiência, entendida como incapacidade para o trabalho e para a 

vida independente. Os critérios para a concessão e a revisão do BPC permaneceram 

até 2009, efetivamente orientados pela concepção biomédica.  (DUARTE et al., 2017, 

p. 3517). 

 

Após esta mudança, é inaugurado um novo paradigma a partir do Decreto nº 6.214/2007, 

que trouxe novos critérios de elegibilidade para o benefício (BRASIL, 2007). Por sua vez, em 

2009, foi emitida a Portaria Conjunta MDS/INSS n° 1/2019 que 

 

[...] instituiu os instrumentos e os critérios para a avaliação biopsicossocial da 

deficiência para acesso ao BPC, construídos com base no modelo biopsicossocial da 

CIF e em consonância com a Convenção da ONU, quando a avaliação passou a ser 
realizada por Assistentes Sociais e Peritos Médicos do INSS. (DUARTE et al., 2017, 

p. 3517). 

 

Em seguida, foi alterada para uma outra versão dos instrumentos de avaliação da 

deficiência em 2011 e uma nova em 2015 (BRASIL, 2015; DUARTE et al., 2017, p. 3517, 

SOUZA, 2016, v. 1). A alteração na concepção de deficiência promovida pela Convenção sobre 

os Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD) e incorporada no Brasil pelo Estatuto da Pessoa 
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com Deficiência (EPCD) é um grande marco, pois incorpora o modelo biopsicossocial162 

(BRASIL, 2015; DUARTE et al., 2017, p. 3517; SOUZA, 2016, v. 1). Mesmo com essa 

alteração positiva “[...] a discriminação, invisibilidade e desigualdade ainda persistem [...]” 

(DUARTE et al., 2017, p. 3517).  

 

A situação de pobreza e exclusão evidenciada pelos dados nacionais sublinha a 
importância dos benefícios assistenciais não contributivos como o BPC, associados a 

políticas de inclusão social. Apesar da relevância do benefício como componente da 

proteção básica brasileira, os critérios de elegibilidade têm sido recorrentemente 

questionados, já que a adoção de um limite de renda tão exíguo impossibilita o acesso 

de importante parcela da população em situação de pobreza. O crescente fenômeno 

da judicialização da concessão do benefício tem evidenciado a necessidade de revisão 

dos critérios de caracterização de dependência e vulnerabilidade, especialmente 

considerando os impactos que a presença do envelhecimento e da deficiência geram 

sobre o orçamento das famílias. Estes gastos, denominados “gastos catastróficos” pela 

literatura, ampliam ou aprofundam o risco de pobreza para todo o grupo familiar. 

(DUARTE et al., 2017, p. 3517). 

 

Observo que é uma política de vida/morte em que se escolhem quais são as vidas 

vivíveis pelo governo que nega acesso àquelas/es que mais precisam das políticas públicas e 

benefícios sociais. Como lembra Antônio Casimiro Ferreira (2011, p. 120-123), o Executivo 

toma para si o discurso de austeridade, que é palavra-ação relacionada ao processo de 

implementação que conduz à disciplina, ao rigor e contenção econômica, social e cultural). 

Segundo o autor, a especificidade sociológica do termo “crise” é o reconhecimento das 

privações subjetivas e as objetivas (perda de direitos) (FERREIRA, 2011, p. 120-123). Nesse 

sentido, quando o capitalismo entra no seu processo cíclico de crises as políticas de austeridade 

tomam conta do cenário político, o que representa uma precarização de direitos (FERREIRA, 

2011, p. 120-123).  

Isso demonstra que a assistência social carrega em si um viés reivindicatório e 

contestatório, enfrentando políticas de austeridade do governo. Identificadas as características 

do BPC, passo à análise do auxílio-inclusão às pessoas com deficiência, que também é 

                                                

162 Duarte et al. (2017, p. 3518) afirma: “O modelo de avaliação biopsicossocial para elegibilidade ao BPC passou 

a vigorar em agosto de 2009, fruto do trabalho de grupo multiprofissional e multissetorial, instituído para 
alinhar os critérios de elegibilidade, adotados na ocasião, à concepção de deficiência proposta pelos marcos 

internacionais. Foi desenvolvido com base na CIF e em consonância com a Convenção da ONU sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. O modelo biopsicossocial apresentado pela CIF/OMS transcende as 

alterações corpóreas, centrando-se na interação entre as várias dimensões da saúde (biológica, individual e 

social). Diferentes gradações de funcionalidade e deficiência são fruto da interação entre uma condição de 

saúde (doença, trauma, lesão) e os fatores do contexto (fatores ambientais e pessoais). Deficiência e 

funcionalidade plenas constituem dois extremos de um contínuo, no qual o indivíduo se posiciona de forma 

dinâmica – que se altera devido à idade, ou a eventos específicos que ocorram ao longo da vida, produzindo 

situações permanentes ou temporárias, conforme o resultado concreto da interação entre suas condições físicas 

e psicológicas e o meio que o cerca.”. 
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vinculado à assistência social. 

 

8.1.2 Bolsa Família  

 

O poder público brasileiro, a partir de 1991, começou a concentrar esforços na criação 

de programas de transferência da renda para a redução da pobreza no Brasil, baseando-se na 

vertente assistencial da seguridade social (ÁVILA; HASSEMER; MÁXIMO PEREIRA, 2018, 

p. 6; SILVA, 2007, p. 1430). Esse início é marcado pela apresentação do Projeto de Lei n° 80 

de 1991 que propôs o programa de garantia de renda mínima (PGRM). Com o decurso dos anos 

foram criados diversos benefícios que transitavam em várias vertentes de proteção e 

articulação163.  

A adoção dessa estratégia é baseada na ideia de que políticas públicas com caráter 

redistributivo podem levar a transferência de renda como uma forma de sobrevivência de 

determinados seguimentos sociais. Assim, o poder público passa a ter um tratamento 

diferenciado com as pessoas mais pobres com a finalidade de reduzir desigualdades pré-

existentes (ÁVILA; HASSEMER; MÁXIMO PEREIRA, 2018, p. 6; CUNHA, 2007).  

O programa Bolsa Família (PBF) integra o plano “Brasil Sem Miséria”164 e foi criado 

pela Lei n° 10.836/2004 (BRASIL, 2004b) e regulamentado pelo Decreto n° 5.209/2004 

(BRASIL, 2004a), com a finalidade de unificar as ações governamentais que visavam a 

transferência de recursos pelo Governo Federal. Esse programa é considerado um eixo 

estratégico para a integração de políticas e das ações no enfrentamento à pobreza, uma forma 

de acesso à educação e combate ao trabalho infantil (SILVA, 2012, p. 308).  

A justificativa da unificação de tais ações universais foi para ampliar os programas de 

transferências de renda pelo governo, aumentar o valor monetário do benefício e fiscalizar 

aquelas/es que recebem tais valores (SILVA, 2007, p. 1434).  

O programa Bolsa Família visa o alívio imediato da situação de pobreza vivenciada 

                                                

163 Foram criadas o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação, o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o Agente Jovem.  

164 O programa “Brasil Sem Miséria” foi criado para o enfrentamento da pobreza em uma perspectiva 

multidimensional. O objetivo geral do plano é promover a inclusão social e produtiva da população 

extremamente pobre, tornando residual o percentual dos que vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil.  Maria 

Carmelita Yazbek (2012, p. 314) apresenta: “O plano vem se desenvolvendo a partir de três eixos, a saber: 1) 

garantia de renda, 2) inclusão produtiva e, 3) acesso a serviços públicos. Nesses eixos estão sendo buscados a 

ampliação de oportunidades e o desenvolvimento de capacidades. A busca e a inserção pró-ativas no Bolsa 

Família será acompanhada de atividades de inserção produtiva no meio urbano (geração de ocupação e renda, 

micro/empreendedor individual, economia solidária, qualificação e intermediação de mão de obra) e rural 

(aumento da produção, água, sementes e insumos para todos, acesso aos mercados e autoconsumo).”. 
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pelas famílias beneficiárias (CAMPELLO; NERI, 2013), pois é um benefício de transferência 

de renda direta vinculado à LOAS, que é pago mensalmente em dinheiro165, com um valor 

definido, de trato sucessivo e caráter temporário. O objetivo é atender demandas de manutenção 

do padrão alimentar de determinada família166, bem como a manutenção do ensino regular da 

criança, exame pré-natal e acompanhamento nutricional e de saúde (art. 3°167 da Lei nº 

10.836/2004, art. 25168 do Decreto n° 5.209/2004).  

 

Um elemento estruturante do Programa Bolsa Família são as condicionalidades que 

devem ser cumpridas pelo núcleo familiar para que possa receber o benefício mensal. 

Segundo os idealizadores do programa, essas condicionalidades representam 

contrapartidas com vistas a certificar o compromisso e a responsabilidade das famílias 

atendidas e representam o exercício de direitos para que as famílias possam alcançar 

autonomia e conseqüente inclusão social sustentável17. São, então, destacadas as 
seguintes condicionalidades: 

a) Na área da educação, freqüência mínima de 85% da carga horária mensal de 

crianças ou adolescentes de seis a quinze anos de idade que componham as famílias 

beneficiárias, matriculadas em estabelecimento de ensino; 

b) Na área da saúde, o cumprimento da agenda de saúde e nutrição para famílias 

beneficiárias que tenham em sua composição gestantes, nutrizes e ou crianças 

menores de sete anos, constituída principalmente por exame de rotina, pré-natal, 

vacinação e acompanhamento nutricional das crianças. (SILVA, 2007, p. 1433). 

 

O Programa Bolsa Família se insere como um projeto incipiente de política pública de 

cidadania que objetiva a transferência direta de renda. Para a participação é necessário 

comprovar a renda mensal per capita169 de até R$ 178,00, de tal forma que esse benefício é 

destinado às pessoas que estão em situação de pobreza170 e extrema pobreza, com a vinculação 

                                                

165  Atualmente, em 2021, o valor mínimo do benefício bolsa família corresponde a R$ 41,00 (quarenta e um reais) 

por beneficiário e pode chegar a R$ 205,00 (duzentos e cinco reais).  
166  É definida como família aquela unidade nuclear de pessoas, parentes ou afins, que componham o mesmo grupo 

doméstico, que vivam sob o mesmo teto e sobrevivam da renda de todos os membros do grupo (art. 2°, 

parágrafo 1°, inciso I da Lei nº 10.836/2004).  
167  "Art. 3º A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de condicionalidades relativas 

ao exame pré-natal, ao acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de saúde, à freqüência escolar de 

85% (oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas em 

regulamento." (BRASIL, 2004).  
168  "Art. 25. As famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família permanecerão com os benefícios liberados 

mensalmente para pagamento, salvo na ocorrência das seguintes situações:" (BRASIL, 2004).  
169  Para o cálculo da renda per capita tem-se como base a soma dos rendimentos que todas as pessoas da casa 

auferem por mês, incluídos salários, aposentadorias e pensões, dividindo-se o valor pelo número de pessoas 
que coabitam. São excluídos do cálculo os rendimentos provenientes de programas oficiais de transferência de 

rendas, a exemplo, o benefício da LOAS (art. 2º, §1º, inciso III, da Lei nº 10.836/2004). 
170 A pobreza, na acepção do termo, é usada no sentido desenvolvido por Maria Carmelita Yazbek (2012, p. 289): 

“Assim, abordo a pobreza como uma das manifestações da questão social, e dessa forma como expressão direta 

das relações vigentes na sociedade, localizando a questão no âmbito de relações constitutivas de um padrão de 

desenvolvimento capitalista, extremamente desigual, em que convivem acumulação e miséria. Os “pobres” são 

produtos dessas relações, que produzem e reproduzem a desigualdade no plano social, político, econômico e 

cultural, definindo para eles um lugar na sociedade. Um lugar onde são desqualificados por suas crenças, seu 

modo de se expressar e seu comportamento social, sinais de “qualidades negativas” e indesejáveis que lhes são 

conferidas por sua procedência de classe, por sua condição social. Este lugar tem contornos ligados à própria 
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da renda estabelecida nesses valores. O valor pago corresponde a um sexto do salário-mínimo, 

que é um valor ínfimo em termos de custeio de necessidades básicas e mostra a vulnerabilidade 

das/os beneficiárias/os. No mais, existe um discurso que é manipulado pelas mídias e pelas 

classes dominantes de que este valor é oportunismo para as/os beneficiárias/os. Está crítica que 

está assentada no discurso da meritocracia menospreza as diferentes relações sociais e as 

crescentes desigualdades socioeconômicas dentro do Brasil.     

Ressalto que os beneficiários gozam de autonomia quanto à destinação financeira dos 

recursos. Insta mencionar que o benefício é pago diretamente à família, preferencialmente às 

mulheres, e deve haver um compromisso ou contrapartida para a percepção dos valores. Além 

dessa transferência do valor em pecúnia, o Bolsa Família propõe o desenvolvimento de ações 

nos campos da saúde, da educação e do trabalho (SILVA, 2007, p. 1434).    

Em termos de organização institucional, observo que a gestão dos recursos do programa 

acontece de forma descentralizada, como é trazido:  

 

A gestão do programa é descentralizada e compartilhada entre a União, estados, 

Distrito Federal e municípios que trabalham em conjunto para a execução. A seleção 

das famílias para o Bolsa Família é baseada nas informações registradas pelo 
município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que tem 

como objetivo identificar todas as famílias de baixa renda existentes no Brasil. 

(ÁVILA; HASSEMER; MÁXIMO PEREIRA, 2018, p. 10). 

 

O Cadastro Único é um banco de dados para registrar os beneficiários dos programas 

assistenciais171 do governo federal e, juntamente com o número de identificação social única 

(NIS), foi uma forma de melhorar a eficiência e a coordenação dos recursos (ÁVILA; 

HASSEMER; MÁXIMO PEREIRA, 2018, p. 10).  

A finalidade do benefício é o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, 

educação e promover assistência social; o combate à fome e a promoção da segurança alimentar 

e nutricional; o estímulo à emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de 

pobreza e extrema pobreza; o combate à pobreza; e promoção da intersetorialidade, a 

complementaridade e a sinergia das ações sociais do Poder Público (art. 4º172, incisos I a V, do 

                                                

trama social que gera a desigualdade e que se expressa não apenas em circunstâncias econômicas, sociais e 

políticas, mas também nos valores culturais das classes subalternas e de seus interlocutores na vida social.”. 

No Brasil, temos que a pobreza é decorrente de um quadro de desigualdade extrema que é marcado por uma 

profunda concentração de renda” (SILVA, 2010, p. 156). 
171 Entendo como programas assistenciais aqueles vinculados à distribuição de renda e às transferências de renda 

em que a/o beneficiária/o recebe um valor monetário sem ter contribuído diretamente para financiá-lo ou sem 

alguma forma de contrapartida (SOUZA, 2017).  
172  "Art. 4o Os objetivos básicos do Programa Bolsa Família, em relação aos seus beneficiários, sem prejuízo de 

outros que venham a ser fixados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, são: I - 
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Decreto nº 5. 209/2004). Como é apresentado:  

 

[...] o Programa Bolsa Família tem demonstrado um enorme potencial de impacto 

sobre a pobreza, a desigualdade e desenvolvimento humano. No entanto, o Programa 

aplicado de forma isolada não irá resolver todos os desafios de política social 

brasileira. Os investimentos são claramente necessários para melhorar a qualidade do 
sistema de educação e de saúde do Brasil. Portanto, o Programa é apenas um elemento 

no sistema de proteção social brasileiro, que começa a desenhar novas cartografias de 

inclusão [...]. (ÁVILA; HASSEMER; MÁXIMO PEREIRA, 2018, p. 12). 

 

No mesmo sentido, o benefício representa uma forma de evolução e inovação do 

programa para proteger os grupos familiares como um todo e elevar a quantia pecuniária 

oferecida (SILVA, 2007, p. 1434). Assim,  

 

Orienta-se por uma perspectiva partilhada entre União, estados e municípios na busca 

da construção de um único programa, o que pode significar um passo adiante e 

importante no campo das Políticas Sociais, bem como a instituição de um programa 

mais justo, racional e eficiente, segundo discurso do Presidente da República no 

lançamento do Programa. Representa uma busca de melhor focalização no 

enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil, com o ajustamento do foco de atenção 

e o desenvolvimento de um processo sistemático de monitoramento e avaliação, além 

de permitir a simplificação de acesso aos benefícios. (SILVA, 2007, p. 1434). 

 

Uma questão a ser considerada é que o programa gera efeitos consideráveis em toda a 

sociedade brasileira, por ser uma ação governamental de combate à pobreza (MELO, 2014). Os 

seus efeitos e as suas condicionalidades são enormes. De tal forma que os seus impactos não 

atingem apenas as camadas mais pobres e menos favorecidas, mas também afetam a estrutura 

familiar, o acesso das/os filhas/os à educação, bem como os déficits nutricionais de crianças 

(MELO, 2014).  

 

[...] o PBF constitui-se relevante para o desenvolvimento brasileiro, pois a vertente 

social não deve se distanciar da seara econômica para a concretização de um 
desenvolvimento pleno, almejando a melhoria das condições de vida do país sem 

distinções regionais e de suas instituições. (SARAIVA; LIMA; BORGES, 2019, p. 

153). 

 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2017), as políticas públicas de 

transferência de renda – que compreendem os programas sociais (BPC e BPF), aposentadorias 

e pensões – são responsáveis por quase um terço da redução da desigualdade de renda. Isso 

                                                

promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, educação e assistência social; II - 

combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; III - estimular a emancipação sustentada das 

famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza; IV - combater a pobreza; e V - promover a 

intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações sociais do Poder Público." (BRASIL, 2004). 
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revela o potencial dessas políticas públicas. Como também é constado:  

 

Os achados desse estudo referiram que o PBF foi responsável pela redução da 

desigualdade de renda, como também pela diminuição na desigualdade entre Estados 

e regiões do país. Constatou-se que impulsionou a diminuição na taxa de extrema 

pobreza entre 2001 e 2011, o aumento da seguridade alimentar e nutricional entre 
2008 e 2012, bem como uma expansão no acesso à educação. Desse modo, o PBF 

satisfaz seu propósito em superar a pobreza e a desigualdade social, contribuindo para 

a emancipação dos seus beneficiários mediante a garantia de acesso mínimo aos 

direitos sociais. Ressalta-se que os benefícios não se circunscrevem apenas na esfera 

pessoal das famílias, tendo em vista que a transferência de renda possibilita a atuação 

destas como atores econômicos que são, cooperando para uma maior circulação do 

capital e para o crescimento econômico. (SARAIVA; LIMA; BORGES, 2019, p. 

152). 

 

Desse modo, benefícios assistenciais têm o intuito de proteção ao ser humano em face 

de vulnerabilidades experimentadas pela vida cotidiana. Apresentada toda a sistemática da 

proteção vinculada à assistência social, bem como aquelas/es que podem receber os benefícios 

por ela oferecidos, convém perguntar: por que não reivindicar uma proteção assistencial dos 

corpos precários em transição de gênero? O Estado não tem o dever de reconhecer a transição 

de gênero como uma vulnerabilidade a ser protegida pela assistência social?  

Para iniciar a resposta desta pergunta, pretendo investigar o conceito de vulnerabilidade, 

para averiguar se a hipossuficiência, que estrutura juridicamente a assistência social, consegue 

efetivar a proteção de corpos trans pela perspectiva socioeconômica, no intuito de causar danos 

às opressões interseccionais vivenciadas por pessoas em transição de gênero.  

Recordo que essa investigação não visa tratar o direito previdenciário como um 

instrumento messiânico de emancipação de sujeitas trans em um sistema capitalista, colonial, 

patriarcal e cis-heteronormativo totalizante, do qual ele faz parte. Não se cogita a emancipação 

de tais sujeitas por meio de um benefício assistencial. Contudo, ele não deixa de ser um recurso 

estratégico extremamente importante para vidas precárias. Afinal, essa é uma proposta-truque 

na perspectiva queer. 
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9 VULNERABILIDADE: UMA PERMANENTE CONSTRUÇÃO JURÍDICA 

 

O conceito de vulnerabilidade é debatido em suas diversas versões e posições jurídicas, 

seja no “direito privado” ou no “direito público”, em números quantitativos, em vários ramos 

das ciências, em termos históricos, políticos e sociais. A sua definição é alvo de disputa pelos 

diversos setores de conhecimento, sendo que, nas ciências sociais, está atrelada ao conceito das 

minorias (SCOTT et al., 2018, p. 601-602). Essas minorias não representam os termos absolutos 

da população, haja vista que a concepção de “vulnerabilidade” se desenvolve em contato com 

a sociedade e seus conceitos e pré-conceitos (SCOTT et al., 2018, p. 601-602).  

A vulnerabilidade interconecta-se com o direito à diferença, visto que se identifica um 

elo mais fraco ou diferente dentro daquela relação e protege-se com direitos, seja nos contratos 

de emprego, consumo ou entre particulares (MARQUES; MIRAGEM, 2012, p. 180). Por sua 

vez, a hipossuficiência é entendida como o estado jurídico e a vulnerabilidade o estado material-

social.  

Dentro desse contexto, a precariedade, discutida neste trabalho nos tópicos anteriores, 

dentro do direito, pode ser materializada e balizada pelo conceito sociológico e ontológico de 

vulnerabilidade, transposto para o direito como hipossuficiência. Não apenas como uma 

constatação, mas no sentido de reivindicar uma discussão jurídica de corpos que estão em 

posições sociais e ontológicas desfavoráveis. Assim, esta seção trabalhará com a articulação da 

vulnerabilidade dentro da assistência social para viabilizar a transposição jurídica do conceito 

de precariedade no locus da hipossuficiência do direito previdenciário. 

A vulnerabilidade, dentro do espectro jurídico da hipossuficiência, é movida pela 

precariedade desenvolvida em virtude da exposição aos riscos eminentemente sociais e 

subjetivos, que são articulados por seus marcadores de sociabilidade e de caráter ontológico.  

Na seguridade social, os conceitos de vulnerabilidade consolidam-se na área da saúde, 

com a finalidade específica de reordenar práticas de prevenção e promoção para um espectro 

atento ao contexto social. Em 1980, o conceito foi relacionado com a síndrome da 

imunodeficiência adquirida (aids) (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 6-8; SCOTT et al., 2018, p. 

601-602). A definição vem para substituir a ideia de "grupo de risco", haja vista que os estudos 

indicavam o aumento das chances e formas de contágio pela doença em majoritariamente toda 

população (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 6). Essa evolução remete ao aspecto social que uma 

população sofre em determinadas estruturas de localização hierárquicas (CARMO; 

GUIZARDI, 2018, p. 7-8).  

No âmbito da área da saúde, reconheço a preponderância das diversas conjunturas 
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macrossociais “[...] sem desconsiderar a dimensão pessoal requisitada para o enfrentamento das 

situações vulnerabilizantes [...]" (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 6). Dessa forma, o que se 

observa é que o conceito de vulnerabilidade não está atrelado a um grupo específico, mas sim 

a uma determinação subjetiva gerada em contato com o coletivo.  

Por sua vez, as vulnerabilidades dentro da previdência social são estabelecidas a partir 

do reconhecimento jurídico de que existem determinados riscos sociais que geram 

hipossuficiência das/os sujeitas/os, que devem ser protegidos em detrimento de outros. Destaco 

as aposentadorias especiais173 em razão da exposição a ambientes perigosos, como os ambientes 

insalubres ou penosos, ou mesmo a previsão constitucional de que as mulheres podem se 

aposentar 5 anos174 antes em relação aos homens em decorrência da divisão sexual do trabalho. 

Por fim, um outro exemplo que se destaca é a aposentadoria programada no caso das/os 

trabalhadoras/es rurais175, que também têm a sua idade mínima reduzida em 5 anos pela 

existência de um alto desgaste físico no exercício das suas atividades laborais. 

Na assistência social, o termo “vulnerabilidade” é necessariamente interligado ao 

vocábulo “social”, que indica a evolução do entendimento sobre as privações e desigualdades 

derivadas da pobreza (SCOTT et al., 2018, p. 601-605). A assistência é, por definição, o ramo 

que lida com as vulnerabilidades no âmbito dos direitos sociais.  

Nos anos 1990, estimulada pela existência de variáveis puramente econômicas 

vinculadas à pobreza, ocorre a reorientação da política pública da assistência social. Como 

demonstram Michelly E. do Carmo e Francini L. Guizardi:   

 

As imbricações entre os conceitos de risco e vulnerabilidade no campo da assistência 

social levam a concepções que tomam desde a dimensão mais individual do primeiro 

sobre o segundo, passando pela assunção daquele como a condição da frágil sociedade 

contemporânea e deste como a condição dos indivíduos inseridos nesta sociedade 

culminando por atrelar a situação de vulnerabilidade dos sujeitos a um certo risco. 

Ainda que as discussões empreendidas prezem por distinções conceituais, temos de 

admitir que o termo vulnerabilidade, no escopo da assistência social, se destaca pela 

aptidão com que engloba situações entre a iminência de um risco e a desvinculação 

ou desfiliação social, de fato. (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 7). 

 

                                                

173  Essas aposentadorias especiais se referem ao benefício previdenciário pago às/aos trabalhadoras/es que 

exercem suas atividades laborais expostas a agentes nocivos, que podem gerar algum prejuízo à sua saúde e 

integridade física ao longo do tempo (CASTRO; LAZZARI, 2020, p. 819-821). Esse tipo de benefício também 

foi atingido pela EC n ° 103/2019.  
174  Com a vigência da EC n° 103/2019, a diferença dentro do RGPS será de 3 anos, visto que foi consagrada a 

norma que prevê a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Trata-se de um discurso 

necropolítico que desconsidera os efeitos da divisão sexual do trabalho para as mulheres.  
175  Uma condição para a implementação da aposentadoria por idade de trabalhadora/trabalhador rural é a 

obrigatoriedade da comprovação da carência, qual seja, a contribuição pelo período mínimo de 15 anos (180 

contribuições) durante o exercício de atividades rurais (independentemente do gênero).  
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Destaco que, muito embora a questão de vulnerabilidade possa atingir majoritariamente 

a população que é considerada como pobre no sentido econômico, nas sociedades capitalistas 

contemporâneas, especialmente aquelas que foram colonizadas – como o Brasil –, as relações 

não podem ser tabuladas apenas em termos de classe, visto que os marcadores dessa 

vulnerabilidade são distribuídos desigualmente (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 7). Estes 

marcadores em territórios do Sul são interpenetrados por relações e posições vinculadas à raça 

e ao gênero. Como salienta:  

 

Devido ao precário acesso à renda, os sujeitos ficam privados ou acessam com mais 

dificuldade os meios de superação das vulnerabilidades vivenciadas, sejam tais meios 

materiais ou capacidades impalpáveis, como a autonomia, a liberdade, o autorrespeito. 

É nesse sentido que se torna possível associar a vulnerabilidade à precariedade no 

acesso à garantia de direitos e proteção social caracterizando a ocorrência de 

incertezas e inseguranças e o frágil ou nulo acesso a serviços e recursos para a 

manutenção da vida com qualidade. (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 7). 

 

Percebo, então, que, com o advento da CRFB/88, a vulnerabilidade econômica não basta 

como elemento diferencial dos próprios direitos sociais (SOUTO MAIOR; CORREIA, 2007, 

p. 24-25). Para a constituição dessa proteção com base nos direitos fundamentais, é necessária 

a intersecção de mais de uma dessas variantes, a fim de que a proteção adequada seja efetivada 

pelo Estado.  

O Conselho Federal de Medicina já reconhece a transição de gênero como um período 

de vulnerabilidade, como demonstrado na Resolução n° 2.265/2020 no seu Anexo IV:  

 

A vulnerabilidade psíquica e social do indivíduo com incongruência de gênero ou 

transgênero é, em geral, intensa. São elevados os índices de morbidades existentes 

nessa população, entre eles transtornos depressivos graves, abuso/dependência de 

álcool e outras substâncias químicas, transtornos de personalidade, transtornos de 
estresse pós-traumático e transtornos de ansiedade. (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2020).  

 

Entender a vulnerabilidade nos termos da assistência social é um processo no qual se 

tem diversos fatores e marcadores sociais dentro da materialidade daquele caso concreto, 

articulado com uma precariedade não apenas econômica. No mesmo sentido, ressalto:  

  

O conceito de vulnerabilidade observado nas produções teóricas sobre as políticas 

públicas de saúde e assistência social evidenciam a conformação de um conceito em 

processo, mas, sobretudo, indicam a multiplicidade de fatores que determinam o 

fenômeno. O olhar para a integralidade dos sujeitos em situação de vulnerabilidade 

nada mais faz do que se alinhar à constatação de que estes sujeitos possuem 

demandas e necessidades de diversas ordens, possuem capacidades e se 

encontram em um estado de suscetibilidade a um risco devido à vivência em 

contextos de desigualdade e injustiça social. (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 9, 
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grifo nosso). 

 

Assim, reafirmo que a vulnerabilidade dentro da assistência deve ser entendida como 

aquela que compreende as relações sociais interseccionais vinculadas às identidades de 

sujeitas/os que experimentam as situações de exclusão social, pobreza, determinantes históricos 

e políticos. A proposta apresentada nesta pesquisa com o conceito de vulnerabilidade é 

articulada interseccionalmente com identidade de gênero. Tal vulnerabilidade é uma realidade 

vivida por aquelas/es que não se adequam ao padrão reducionista e enrijecedor binário dos 

gêneros masculino e feminino (PEDRA et al., 2018, p. 194),  e, consequentemente, também 

são expulsos do locus do trabalho digno. 

A ideia da proteção dessa vulnerabilidade recai sobre o fato de a assistência social ser 

um direito subjetivo que tutela a proteção dos riscos sociais para aquelas/es que necessitarem. 

Contudo, não são todos os riscos que possuem tal proteção, como já foi apresentado nesta 

dissertação. A proposta da proteção da transição de gênero pela assistência social é viável, pois: 

(i) esse marcador social segue as regras gerais da proteção das vulnerabilidades, em termos 

econômicos, sociais, farmacopornográficos e existenciais; (ii) esse ramo jurídico tem como 

finalidade a erradicação de misérias para propiciar condições de existências dignas para os 

beneficiários; e (iii) a assistência social tem como objetivo a criação de uma cooperação social 

para aquelas/es pertencentes à sociedade plural, bem como proteger essas pessoas dos riscos 

sociais mais agudos.  

Logo, é possível confirmar, neste patamar do desenvolvimento da pesquisa, a hipótese 

inicialmente levantada, qual seja: que o reconhecimento jurídico-previdenciário da transição de 

gênero, mediante uma leitura queer, que impulsiona a expansão do conceito de hipossuficiência 

da assistência social, é vantajosa para pessoas trans, na medida em que estas poderão desfrutar 

de benefícios assistenciais. A existência dessas precariedades dos corpos trans durante a 

transição de gênero e os propósitos da assistência social podem oferecer uma proteção jurídica 

durante esse processo farmacopornográfico de constituição de seus corpos. 

Para demonstrar a viabilidade dessa proposição, com a intenção de produzir uma teoria-

práxis no direito previdenciário, no próximo capítulo apresentarei formas pelas quais a hipótese 

desta pesquisa pode ser concretizada nos três poderes institucionais da República.  
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10 TRABALHANDO O TRUQUE NAS INSTITUCIONALIDADES: TRANSIÇÃO DE 

GÊNERO COMO VULNERABILIDADE NOS TRÊS PODERES  

 

 Miracy Gustin, Maria Teresa e Camila Nicácio (2020, p. 86) apresentam que toda 

investigação jurídica deve tensionar as narrativas com os seus marcos teóricos pelo caráter das 

pesquisas das ciências sociais. Para além do tensionamento, entendo que ainda se faz necessário 

apresentar as possibilidades da concretude em que se deve desenvolver as propostas de 

transição de gênero como vulnerabilidade dentro da assistência social. A finalidade da 

apresentação dessas propostas é demonstrar que não existem fatores institucionais que impedem 

a realização de políticas para a proteção jurídica das pessoas em transição de gênero, ou mesmo 

das pessoas transexuais e travestis.  

 O que noto é a conjugação de preconceitos, descaso, discriminação e ignorância no 

quadro da negligência estatal, o que representa um verdadeiro impacto no exercício dos direitos 

e garantias fundamentais a esses grupos (PEDRA et al., 2018, p. 196).  

Portanto, passo à análise dos espectros possíveis no contexto dos Poderes da República, 

quais sejam e nesta ordem, Executivo, Legislativo e Judiciário, para encontrar os caminhos de 

concretização da proposta-truque desta pesquisa. 

 

10.1 Executivo  

 

Entre os poderes da República, o Executivo é o responsável pela realização de políticas 

públicas de maneira institucional como uma de suas atribuições constitucionais. Entendo ser 

necessária uma proteção maior àquelas/es que estão em privação de direitos em termos 

redistributivos e de reconhecimento (FRASER, 2006, p. 234-236). Assim, aquelas/es que estão 

nesta situação de injustiça plúrima, necessitam de compensações providas pelo Estado, o que 

exige ações acadêmicas, jurídicas, socioeconômicas e políticas (FRASER, 2006, p. 234-236; 

PEDRA et al., 2018, p. 172). Nesse contexto, o gênero, segundo a concepção de Nancy 

Fraser176, é um elemento que merece uma diferenciação econômico-política dentro das 

sociedades ocidentais (FRASER, 2006, p. 234-236).  

Dessa maneira, contrastando a concepção do gênero da autora com a de Paul Preciado 

(2018), que entende o gênero como uma tecnologia sofisticada de fabricação de corpos, entendo 

                                                

176  Esta conceituação da autora não entra em conflito teórico e nem prático com o que foi apresentado nesta 

pesquisa, uma vez que o conceito de gênero, com embasamento nos escritos de Paul B. Preciado (2018), foi: o 

gênero como uma tecnologia sofisticada de fabricação de corpos. 
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que o gênero é um fator que pode e deve ser analisado institucionalmente pelo Estado, por 

existir uma regulação social circunscrita dentro desse aparato que reifica o gênero.  

Não obstante, a execução das atividades de projetos também está vinculada ao interesse 

das políticas de governo ou da agenda política daquela/e que ocupa a presidência deste Poder, 

mesmo existindo mandamentos constitucionais que determinem a proteção de setores 

vulneráveis. Observo que é preciso um arranjo institucional poroso,  que esteja sempre aberto 

à proteção jurídica de minorias, com a defesa e efetividade de políticas públicas, mesmo com 

governos presidenciais conservadores. 

Em termos da realização da política pública de efetividade institucional, é preciso 

realizar a análise sob os seguintes focos: (i) viabilidade financeira; (ii) diagnósticos, e (iii) ação 

política. Tais parâmetros são extraídos da Constituição da República Federativa do Brasil, pela 

necessidade de melhor direcionamento recursos públicos.  

Sob este aspecto é importante desvelar as deturpações derivadas da doutrina brasileira 

da “reserva do possível”177, que não podem se sobrepor ao princípio da universalidade da 

seguridade social. A doutrina pátria da “reserva do possível”  é resultado do transplante de 

teorias oriundas de países do Norte sem a devida tradução decolonial para a realidade jurídico-

social brasileira. Trata-se de um transplante da jurisprudência Constitucional Alemã, que, em 

julgamento (BverfGE nº 33, S. 333.) reconheceu a reserva do possível ao direito à educação 

universitária (SCHWARTZ, TEIXEIRA, 2010, p. 47).  

A construção jurisprudencial alemã foi realizada em contexto específico e divergente 

daquele brasileiro, pois não se trata de uma limitação de possibilidades econômicas do Estado 

em face de opressões agudas que ameaçam o direito à vida, como é o caso das políticas de 

assistência social no tocante à proteção das pessoas em em transição de gênero. 

Logo, verifico que a teoria brasileira da “reserva do possível” representa um reflexo do 

projeto neoliberal de precarização dos direitos sociais, que viola o sentido original do texto 

constitucional concedido à seguridade social. Dotada de “uma ilusória racionalidade”, o modus 

operandi da teoria brasileira da “reserva do possível” transformou-se em um obstáculo 

exclusivo à efetivação dos direitos sociais, ignorando que as despesas e as prestações Estatais 

– em menor ou maior medida – são inerente a  qualquer direito fundamental (BARRETO, 2003, 

p. 120). 

                                                

177 “Segundo a teoria da reserva do possível, a satisfação dos direitos, especialmente os sociais, está relacionada 

com as possibilidades econômicas do Estado, tornando-se, assim, um limite para a efetividade dos direitos 

fundamentais prestacionais. O argumento é empregado no sentido de que o custo de determinados direitos supera 

os valores disponíveis pelo Erário”  (SCHWARTZ, TEIXEIRA, 2010, p. 47). 
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Assim, o Executivo, como uma das figuras do Estado, não pode se esquivar das suas 

obrigações constitucionais de proteção às/aos sujeitas/os, e de ações que dialogam com a 

proposta desta pesquisa dissertativa, que inclusive já foram implementadas. Portanto, passo à 

discussão do programa Transcidadania, que foi executado em São Paulo.  

 

10.1.1 Programa Transcidadania como exemplo de ação de concretização  

 

O Programa Transcidadania foi institucionalizado pelo decreto n° 55.874, de janeiro de 

2015, do município de São Paulo/SP, reconhecendo as vulnerabilidades da população trans e, 

por meio de incentivos econômicos, promovia políticas públicas de interação com a sociedade 

(SÃO PAULO, 2015). O projeto surgiu pelo Centro de Combate à Homofobia da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. com a finalidade de desenvolver capacitação e 

formação para o mercado de trabalho em conjunto com instituições parceiras. Realizado 

diagnóstico prévio da situação da população LGBTI, foi constatado que essa população se 

encontrava em situação de marginalidade e vulnerabilidade, submetida à discriminação 

estrutural e interseccional: 

 

O que se vê, ainda hoje, a partir da conjugação de preconceitos, descaso e ignorância, 

é um quadro de negligência estatal, atraso legislativo, desorientação judicial e 

marginalização social reinante, que obstaculiza o exercício da cidadania, segrega e 

invisibiliza quando deveria incluir. Quadro esse que precisa ser modificado, assim 

como a realidade desses grupos. E as políticas públicas, como se vê no exemplo do 

Programa Transcidadania, têm o poder de intervir na realidade de forma eficaz e 

efetiva. (PEDRA et al., 2018, p. 200).  

 

Por meio do decreto, o programa previa a duração de dois anos da capacitação e 

assistência à população LGBTI, e compreendia a realização de quatro módulos semestrais 

distribuídos pela obrigatoriedade da participação em 30 horas semanais (SÃO PAULO, 2015). 

Em 2018, o programa garantiu uma bolsa no valor de R$ 1.001,70 (mil e um reais e setenta 

centavos) e contou com uma estrutura de incentivo e promoção ao cadastramento dessas 

pessoas participantes junto à assistência social (SÃO PAULO, 2015). Como trazem Pedra et 

al.:  

 

Sua dimensão estruturante é a oferta de condições de autonomia financeira, por meio 

da transferência de renda condicionada à execução de atividades relacionadas à 

conclusão da escolaridade básica, preparação para o mundo do trabalho e formação 

profissional e cidadã. O curso compreende aulas de ensino fundamental e médio por 

meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), formação profissional pelo Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), além de cursos de 
“Cidadania, Direitos Humanos e Democracia”, estágios e introdução ao mundo do 
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trabalho. (PEDRA et al., 2018, p. 185). 

 

As atividades eram divididas em três eixos: “Mais Autonomia”, “Mais Oportunidades” 

e “Mais Cidadania”. No primeiro, foi proposta a autonomia econômica dessa população; o 

segundo eixo reuniu a perspectiva da formação profissional; e o terceiro foi vinculado à 

formação de uma consciência cidadã, como o nome social (PEDRA et al., 2018, p. 186).  

Em termos de acesso, em 2015, haviam 100 vagas para o prazo de 2 anos. Em 2016, 

houve um aumento no valor do auxílio mensal de R$ 827,40 para R$ 989,24. No ano de 2017 

houve um novo aumento para R$ 1.001,70. Ainda neste ano, ocorreu uma descentralização do 

programa para os quatro Centros de Cidadania LGBTI178 na cidade de São Paulo, sendo que 

antes atendia-se apenas na região central. Em 2019, o valor da bolsa foi para R$ 1.047,90, e 

atualmente encontra-se em R$ 1.160,00. Destaco que o número de vagas ofertadas subiu de 240 

para 510 em 2020.  

Caio Pedra et al. (2018, p. 186-187) reconhecem que o programa abriga projetos com 

um grau de programabilidade e que existe uma interação com as pessoas beneficiárias. Trata-

se de uma política pública voltada para a socialização de travestis e transexuais a partir da 

capacitação e inclusão no mercado de trabalho (PEDRA et al., 2018, p. 189).  

 

10.2 Realização de um projeto de assistência social para as pessoas em transição de gênero 

via executivo  

 

O projeto Transcidadania, estudado no tópico anterior, apresenta um potencial de 

formação das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a partir de um caráter 

discriminatório (positivo) para promover a socialização digna dessa população. Assim, pela 

análise, concluo que uma política pública por meio do Poder Executivo, mesmo que em âmbito 

municipal, em uma perspectiva interseccional, foi capaz de promover uma política da 

assistência social que protegesse essas pessoas em transição de gênero.  

Após a confirmação da hipótese dessa pesquisa, observo que existem meios jurídicos, 

diagnósticos bem-sucedidos e substratos sociais para a realização dessa política pública. No 

entanto, falta interesse institucional para a realização de políticas de proteção jurídica dessa 

população, mesmo que em caráter transitório. 

                                                

178  Quais sejam: Centro de Cidadania LGBTI Claudia Wonder (Zona Oeste); Centro de Cidadania LGBTI Laura 

Vermont (Zona Leste); Centro de Cidadania LGBTI Luana Barbosa dos reis (Zona Norte); Centro de Cidadania 

LGBTI Edson Neris (Zona Sul). Além do atendimento na região central do Centro de Referência e Defesa da 

Diversidade.  
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10.3 Legislativo  

 

Quando se trata da proposta que pode ser implementada pelo Legislativo, as atividades 

se concentram nas atividades legiferantes. Baseando-se no que já foi aqui exposto, a hipótese 

dessa pesquisa pode se materializar com uma interpretação constitucional e sistemática da Lei 

n° 8.742/1993 nos artigos 2° e 20, caput e parágrafo 3° (BRASIL, 1993).  

A referida lei, no seu artigo 2°, estabelece que a assistência social tem por objetivos a 

“[...] a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da 

incidência de riscos, [...]” (BRASIL,1993) e exemplifica a proteção a alguns setores, como a 

família, a velhice e a proteção de integração do mercado.  

Percebo que a referida lei apresenta setores especiais de proteção.  Portanto, é possível 

realizar uma interpretação contitucional, que vise efetivar a universalidade da assistência, que 

proteja juridicamente outros riscos sociais, que perpassam pela existência digna das pessoas em 

transição de gênero. 

Contudo, considerada a cultura jurídica cis-heteronomativa que permeia os tribunais, 

também é importante articular estratégias com as atividades do Legislativo. Entendo que a 

previsão expressa de um inciso no artigo 2°,  que vise o reconhecimento da transição de gênero 

como uma  situação que demande uma proteção social específica, traria maior segurança 

jurídica para tais pessoas. O reconhecimento por parte do Legislativo não é apenas uma ação 

isolada como pode ocorrer com a jurisprudência, pois consiste em um comprometimento 

expresso, coerente e constante do Estado para com essas vidas, que são e estão precarizadas e 

expostas de maneira desigual aos riscos sociais (condição precária, nos termos butlerianos). 

Desse modo, mesmo com o projeto de lei (PL) no Anexo A desta pesquisa, descrevo 

textualmente as alterações.  A primeira alteração se daria no inciso “e” do artigo 2°,  , passando 

a constar: “a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência, 

à pessoa em transição de gênero, e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”, em vez da redação original, em que 

se lê: “[...] a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e 

ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida 

por sua família.” (BRASIL, 1993). 

No mesmo sentido, seria necessária a adequação do art. 20 para: “O benefício de 

prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência, à 

pessoa em transição de gênero, e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 
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comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família”. 

Com a alteração desses requisitos, entendo que a proposta desta pesquisa poderia ser 

efetivada junto ao Legislativo. A questão temporal do benefício assistencial poderia ser 

regulamentada por meio de uma Portaria expedida pelo Ministério da Saúde, como já é feito 

atualmente. Sugiro que a proposta que aqui se discute seja apresentada como projeto de lei de 

iniciativa popular à Câmara dos Deputados para a efetivação ou mesmo uma articulação com 

as/os Deputadas/os para a apresentação do PL.  

 

10.4 Judiciário 

 

A possiblidade de concretude da pesquisa no âmbito do Judiciário apresenta-se com o 

reconhecimento jurisprudencial da transição de gênero como uma proteção jurídica específica 

do sujeito no contexto da assistência social.  

O artigo 2° da Lei 8.742/1993 apresenta os objetivos da assistência social, o que inclui 

a proteção à vida e a prevenção da incidência de riscos (BRASIL, 1993). Sob a interpretação 

jurídico-sociológica da Lei 8.742/1993, que visa a efetividade e a eficácia da assistência social, 

observo, a partir dos dados apresentados no item 7.1, que o risco à vida das pessoas trans se 

mostra como uma constante em vários eixos. A sua expectativa de vida é de 35 anos, segundo 

a ANTRA, o que representa menos da metade comparado a uma pessoa cisgênera  Noto que os 

riscos de morte, violência e marginalização da população trans são maiores, e a aplicação de 

medidas jurídicas específicas  de proteção é uma forma de prevenção da incidência dos riscos 

sociais estruturais que essa população sofre. 

Assim, a proteção da transição de gênero por meio da concessão do benefício 

assistencial denominado BPC é uma das formas de garantir renda para essas pessoas – já que 

90% da sua população tem como renda principal a prostituição179, uma vez que o mercado 

formal não emprega esse grupo.  

O primeiro passo seria ajuizamento de uma ação civil pública, requerendo que as 

pessoas em transição de gênero tenham direito ao BPC, em virtude das suas vulnerabilidades 

vividas, o é reconhecido pela Resolução n° 2.265/2020 (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2020).  

                                                

179 Advirto aqui que reconheço a prostituição como trabalho e deve ser protegida pelo direito.  
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Apesar de a referida Resolução se tratar de um documento do Conselho Federal de 

Medicina, verifico que esta pode – e deve – servir de parâmetro para a atuação jurídica, se o 

intuito é proteger juridicamente existências de pessoas em transição de gênero na dimensão 

ontológica e social. Ainda, é necessária a edição de uma Portaria do Ministério da Saúde 

reconhecendo as vulnerabilidades específicas durante o período de transição de gênero. 

Ressalto, por fim, que, de um modo geral, as resoluções do CFM servem de parâmetro para a 

edição de Portarias do Ministério da Saúde.  

O ajuizamento da referida ação seria um dos caminhos possíveis para a abertuta do 

direito previdenciário ao reconhecimento jurídico da transição de gênero como uma 

vulnerabilidade da assistência social.  
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11 CONCLUSÕES  

 

[...] - Você não tem medo? 

- Medo de quê? 

- De nunca parar. De ficar sempre mudando,  

mudando, sem achar um lugar bom para você,  
- Não sei se existe um lugar. Nem sei se existe um final.  

- Eu tenho medo é de parar.  

Endurecer. Acostumar com as coisas. [...]. 

(COLETTA, 2020, p. 71). 

 

Ao longo dessa pesquisa, o problema apresentado foi: considerando o padrão de poder 

contemporâneo da sociedade farmacopornográfica, que também se reflete no contexto jurídico-

sociológico brasileiro, o reconhecimento da transição de gênero como uma hipossuficiência a 

ser protegida pelo direito previdenciário é vantajoso para pessoas trans? 

A hipótese inicialmente levantada era de que seria vantajoso para as pessoas trans o 

reconhecimento jurídico-previdenciário da transição de gênero, o que lhes possibilitaria 

desfrutar de benefícios assistenciais. A hipótese foi construída mediante uma proposta-truque 

no direito previdenciário, inserida na expansão do conceito de hipossuficiência da assistência 

social, movimentado pelo diálogo entre vulnerabilidade e o conceito butleriano de precariedade. 

O caminho discursivo iniciou-se com o questionamento das bases metodológicas da 

pesquisa, escolhida a vertente metodológica jurídico-sociológica como um tipo genérico de 

pesquisa-sociológica. O método da pesquisa foi a proposta-truque, pautado na teoria queer, 

partindo do pressuposto que o direito é um instrumento violento e que tem suas bases 

excludentes. Entretanto, isso não impede a ocupação estratégica do jurídico, utilizando sua 

lógica normalizante contra o próprio padrão cis-heteronormativo do direito, para beneficiar 

pessoas em transição de gênero no contexto social farmacopornográfico. 

Com a finalidade de demonstrar as bases teóricas da pesquisa, perpassei, no capítulo 3, 

pelo dispositivo da sexualidade de Michel Foucault (1997, v. 1, 1999a, 2009); pelas construções 

de gênero de Judith Butler (2003, 2019a, 2019b, 2020); pela teoria queer, questionando as suas 

interações no Sul. Com esta aproximação, constatei que existe um padrão de sujeito das ciências 

naturais e jurídicas, que exclui e subalterniza todas/os que são dissidentes da normalização da 

sexualidade moderna: cis-heteronormativa, branca, cristã, sem deficiência, burguesa.  

No capítulo 5, foi desenvolvido o marco teórico da pesquisa, com os escritos de Paul 

Preciado na obra Testo Junkie (2018), perpassando pelas obras Manifesto Contrassexual (2017) 

e Pornotopia (2020). Nos trabalhos escritos deste autor, destaquei o conceito de sociedade 

farmacopornográfica, que se trata da política econômica no sexo dentro do contexto de uma 
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crítica política do capitalismo, em um experimento subversivo do sexo-gênero (OLIVEIRA, 

2018, p. 399; PRECIADO, 2018, p. 84-89). É um padrão de poder manifestado na estrutura 

contemporânea de naturalização de controle molecular-informático (PRECIADO, 2018, p. 84), 

mas também de microrrevoluções surgidas desses mesmos pressupostos bioquímicos e 

biopolíticos (OLIVEIRA, 2018, p. 399). 

A construção chave foi o conceito de hormonionormatividade, definida como a 

regulamentação do gênero a partir de substâncias bioquímicas como ficções sexopolíticas, que 

têm a finalidade de ditar quais são os corpos que podem ou não integrar um determinado 

contexto, que estão vinculados e articulados com organizações políticas das mais vastas 

(PRECIADO, 2018, p. 205). Ressaltei que esse conceito é fundante e será objeto de 

investigação deste pesquisador em níveis de doutoramento180.  

O conceito de hormonionormatividade vem das construções de Paul B. Preciado (2018), 

contudo, obra fundante – que é marco desta pesquisa – Testo junkie, já aponta para a superação 

das construções binárias e modernas pela utilização de hormônios e de outros biodispositivos. 

Todavia, isso não reflete a realidade brasileira que é extremamente binária e transfóbica. 

Em seguida, no capítulo 6, passei a apresentar a evolução do conceito da transição de 

gênero no contexto das normativas brasileiras para, ao final, conceituar a transição de gênero 

como um trabalho biológico que pode ou não estar atrelado à hormonioterapia, bem como à 

realização ou não de cirurgias. Ressaltei que tanto a hormonioterapia, quanto a realização de 

cirurgias, representam escolhas individuais de cada pessoa, uma vez que cada indivíduo terá 

uma vivência diversa para com o espaço e o mundo exterior durante e após os citados processos. 

No capítulo seguinte, passei para a discussão acerca da precariedade, vidas precárias e 

as vivências trans, com o objetivo de demonstrar que estas pessoas, na leitura butleriana, estão 

em condições precárias na sociedade, considerando a amplitude teórica de finitude e 

relacionalidade. Essa discussão remete à percepção de privilégios na sociedade e grupos que 

estão em condições precárias, sendo ressaltada a condição social e ontológica das pessoas trans. 

Esse grupo, no qual se encontram as pessoas em transição de gênero, apresenta uma condição 

extremamente precária em relação ao contexto subjetivo e social vivenciado na realidade 

brasileira.  

Após a localização desses conceitos na vertente butleriana, já no oitavo capítulo da 

pesquisa, adentrei a seguridade social, explanando os ramos jurídicos da previdência social, da 

                                                

180  Iniciei, no ano de 2021, o estudo em sede de doutorado em Direito na Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, com o projeto de pesquisa intitulado “Hormonionormatividade e corpos laboratórios: trabalho 

ontológico no Direito Previdenciário”, sob a orientação da Professora Doutora Maria Cecília Máximo Teodoro. 
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saúde pública e da assistência social. A partir dessas definições, concentrei-me na assistência 

social, para demonstrar as suas características específicas, tendo em vista que, historicamente, 

tal ramo da seguridade está focado em promover a justiça social, bem como na proteção das 

vulnerabilidades, na eliminação das desigualdades e na propulsão do desenvolvimento 

subjetivo e econômico das pessoas afetadas pelo risco social. 

No capítulo 9, passei para o desenvolvimento do que seria a vulnerabilidade dentro da 

assistência social, e o que autorizaria a sua aplicação jurídica no contexto das pessoas em 

transição de gênero. Contrastados esses elementos, tive a confirmação da hipótese: é vantajoso 

para pessoas em transição de gênero esta proposta-truque no direito previdenciário, pautada na 

leitura queer, com o objetivo específico de efetivar um benefício de prestação continuada a tais 

sujeitas/os. Esta proposta-truque opera-se a partir da expansão interseccional do conceito de 

vulnerabilidade, sob a concepção de precariedade butleriana,  transpondo-o juridicamente no 

locus da hipossuficiência no âmbito da assistência social. 

Desse modo, no capítulo 10, trabalhei a concretude desta pesquisa junto aos poderes 

institucionais da República, para viabilizar uma teoria-práxis no direito previdenciário. 

Em relação ao Poder Executivo, constatei que o benefício proposto nesta pesquisa 

poderia ser instituído por meio de uma política pública com a finalidade de proteção específica 

das pessoas em transição de gênero, a fim de promover melhorias em sua qualidade de vida. 

Para tanto, defendi o atendimento por equipe multidisciplinar, devendo ser auferido se a pessoa 

deseja fazer a transição de gênero e, querendo, seja informada sobre as possibilidades, quais 

termos, hormônios, cirurgias estariam à sua disposição, bem como o tempo necessário para a 

realização de todos esses procedimentos. Para tanto, é necessário o cadastro da pessoa junto ao 

Centro de Referência da Assistência Social e, preenchidos os requisitos do art. 20 da Lei nº 

8.742/93, concedido o Benefício de Prestação Continuada enquanto durar o período de transição 

estabelecido pela equipe multidisciplinar (BRASIL, 1993). 

Quanto ao Poder Legislativo, defendi a expansão da Lei nº 8.742/93, para alterar o inciso 

“e” do art. 2º, bem como o art. 20, caput, e §3º, nos moldes sugeridos no Anexo A da presente 

pesquisa, determinando-se a inclusão de pessoas em transição de gênero como possíveis 

beneficiários do BPC, nos moldes da Resolução nº 2.265/2020 do CFM. 

Para finalizar o caminho discursivo realizado nesta pesquisa, em relação ao Poder 

Judiciário propus o ajuizamento de uma ação civil pública para garantir os direitos dessa 

população181. 

                                                

181  Comprometo-me a auxiliar as pessoas em transição em demandas vinculadas à transição de gênero, e que 
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A hipótese dessa pesquisa foi confirmada no item 9, que discute sobre a expansão da 

vulnerabilidade dentro da assistência social. Foi  possível concluir que as pessoas em transição 

de gênero são novas/os sujeitas/os de direito a partir da leitura queer (como uma proposta-

truque) da vulnerabilidade na assistência social. 

Em razão da pandemia de COVID-19, foram impostas limitações à presente dissertação 

em relação à verificação empírica e à realização de entrevistas com as pessoas destinatárias de 

tais benefícios. Entretanto, a pesquisa foi baseada em reflexões teóricas transdisciplinares para 

subsidiar a expansão da intepretação dada ao conceito jurídico de hipossuficiência, para abarcar 

a transição de gênero dentro do rol de proteção dos benefícios da assistência social. 

Em relação ao estado da arte, destaco que o campo de pesquisa da seguridade social e 

sua interface com o gênero/identidade de gênero é pouco explorado. Isso permite que novas 

possibilidades de pesquisa com o foco na expansão da proteção de pessoas em situações 

vulneráveis dentro da seguridade social sejam realizadas.  

Não posso esquecer da proposição metodológica da pesquisa como um truque. A 

pesquisa foi estruturada, em sua primeira parte, como um questionamento da atual formatação 

do direito e como este se relaciona com o dispositivo da sexualidade em termos de gênero, 

orientação sexual e identidade de gênero. Em todas as proposições que se seguiram, parte-se do 

pressuposto de que direito é um instrumento violento e opressor, que ainda exclui as pessoas 

trans.  

Então, a sugestão é entender que se trata de um benefício que não é um fim em si mesmo, 

mas sim mais um passo na luta pelo reconhecimento jurídico da precariedade das vidas das 

pessoas trans. Logo, são necessárias outras ocupações estratégicas do direito, que concretizam 

as lutas por justiça redistributiva e de reconhecimento,  e que têm como finalidade a expansão 

de direitos para as pessoas trans, para eliminar, ou ao menos diminuir, a situação de 

precariedade dessa população. Afinal, todas as vidas importam. 

 

                                                

possam efetivar estes estudos dissertativos.  
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ANEXO A 

 

 

PROJETO DE LEI N° , DE  

 

 

Altera, na forma que menciona, a Lei n° 8.742/93 

para incluir as pessoas em transição de gênero 

como vulneráveis dentro da assistência social.  

 

 O Congresso Nacional decreta:  

 

 

 

Art. 1° Esta lei altera o artigos 2° e 20, caput e parágrafo 3° da Lei n° 8.742/93, que passará a 

vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 2° [...]  

 

e- a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência, à pessoa 

em transição de gênero, e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família” 

 

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à 

pessoa com deficiência, à pessoa em transição de gênero, e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 

provida por sua família.” 

 

 

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 

 

JUSTIFICAÇÃO  

 

 

 

A justificação deste projeto consiste em dizer quais são as vidas que serão protegidas 

por esta expansão de direitos. Assim, é preciso apresentar o conceito de vulnerabilidade dentro 

da seara jurídica. 

O conceito de vulnerabilidade é debatido em suas diversas versões e posições jurídicas, 

seja no “direito privado” ou no “direito público”, em números quantitativos, em vários ramos 

das ciências, em termos históricos, políticos e sociais. A sua definição é alvo de disputa pelos 

diversos setores de conhecimento, sendo que, nas ciências sociais, está atrelada ao conceito das 

minorias (SCOTT et al., 2018, p. 601-602). Essas minorias não representam os termos absolutos 

da população, haja vista que este conceito se desenvolve em contato com a sociedade e seus 
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conceitos e pré-conceitos (SCOTT et al., 2018, p. 601-602).  

A vulnerabilidade interconecta-se com o direito à diferença, visto que se identifica um 

elo mais fraco ou diferente dentro daquela relação e protege-se com direitos, seja nos contratos 

de emprego, consumo ou entre particulares (MARQUES; MIRAGEM, 2012, p. 180). Por sua 

vez, a hipossuficiência é entendida como o estado jurídico e a vulnerabilidade o estado material-

social.  

Dentro deste contexto, a precariedade, em termos de posições precárias dentro da 

sociedade (BUTLER, 2019), dentro do direito, pode ser materializada e balizada pelo conceito 

sociológico de vulnerabilidade, transposto para o direito como hipossuficiência. Não apenas 

como uma constatação, mas no sentido de reivindicar uma discussão jurídica que já trabalha 

com corpos que estão em posições jurídicas-institucionais desfavoráveis. Assim, articula-se o 

conceito de vulnerabilidade dentro da assistência social para viabilizar a análise realizada pela 

precariedade.  

Entendo a vulnerabilidade, entendida como hipossuficiência, dentro do ramo jurídico 

como uma precariedade que é desenvolvida em virtude da sua exposição aos riscos 

eminentemente sociais, que são articulados por seus marcadores sociais. Inicio a análise do 

conceito de vulnerabilidade no âmbito da seguridade social. 

Os conceitos de vulnerabilidade surgem na área da saúde com a finalidade específica de 

reordenar práticas de prevenção e promoção para um espectro atento ao contexto social. Data-

se dos anos de 1980 e o conceito foi relacionado com a síndrome da imunodeficiência adquirida 

(aids) (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 6-8; SCOTT et al., 2018, p. 601-602). O conceito vem 

para substituir a ideia de "grupo de risco", haja vista que os estudos indicavam o aumento das 

chances e formas de contágio pela doença em majoritariamente toda população (CARMO; 

GUIZARDI, 2018, p. 6). Esta evolução remete ao aspecto social que uma população sofre em 

determinadas estruturadas de localização hierárquicas (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 7-8).  

Dentro da área da saúde, reconheço a preponderância das diversas conjunturas 

macrossociais “[...] sem desconsiderar a dimensão pessoal requisitada para o enfrentamento das 

situações vulnerabilizantes [...]" (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 6). Desta forma, o que se 

observa é que o conceito de vulnerabilidade não está atrelado a um grupo específico, mas sim 

a uma determinação que pode acontecer em contato com o coletivo.  

Por sua vez, as vulnerabilidades dentro da previdência social são estabelecidas a partir 

do reconhecimento pelo direito de que existem determinados fatores e riscos sociais que devem 

ser protegidos em detrimento de outros. Destaco as aposentadorias especiais em razão da 

exposição a ambientes perigosos, como os ambientes insalubres ou penosos, ou mesmo a 
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previsão constitucional que as mulheres podem se aposentar 5 anos183 antes em relação aos 

homens em razão da divisão sexual do trabalho. Por fim, um outro exemplo que se destaca é a 

aposentadoria programada no caso das/os trabalhadoras/es rurais184, que também têm a sua 

idade mínima reduzida em 5 anos pela existência de um alto desgaste físico no exercício das 

suas atividades laborais. 

Na assistência social, o termo vulnerabilidade é necessariamente interligado ao termo 

social, que indica a evolução do entendimento sobre as privações e desigualdades derivadas da 

pobreza (SCOTT et al., 2018, p. 601-605). A assistência é, por definição, o ramo que lida com 

as vulnerabilidades dentro do ramo dos direitos sociais.  

Nos anos 1990, estimulada pela existência de variáveis puramente econômicas 

vinculadas à pobreza, tem-se a reorientação da política pública da assistência social. Como 

demonstra Michelly E. do Carmo e Francini L. Guizardi:   

 

As imbricações entre os conceitos de risco e vulnerabilidade no campo da assistência 

social levam a concepções que tomam desde a dimensão mais individual do primeiro 

sobre o segundo, passando pela assunção daquele como a condição da frágil sociedade 

contemporânea e deste como a condição dos indivíduos inseridos nesta sociedade 

culminando por atrelar a situação de vulnerabilidade dos sujeitos a um certo risco. 

Ainda que as discussões empreendidas prezem por distinções conceituais, temos de 

admitir que o termo vulnerabilidade, no escopo da assistência social, se destaca pela 

aptidão com que engloba situações entre a iminência de um risco e a desvinculação 

ou desfiliação social, de fato. (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 7). 

 

Destaco que muito embora a questão de vulnerabilidade possa atingir majoritariamente 

a população que é considerada como pobre no sentido econômico, nas sociedades capitalistas 

contemporâneas, especialmente aquelas que foram colônias – como o Brasil –, as relações não 

podem ser tabuladas apenas em termos classistas, visto que os marcadores dessa 

vulnerabilidade são distribuídos desigualmente (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 7). Estes 

marcadores em territórios do Sul são interpenetrados por relações e posições vinculadas à raça 

e ao gênero. Como salienta:  

 

Devido ao precário acesso à renda, os sujeitos ficam privados ou acessam com mais 

dificuldade os meios de superação das vulnerabilidades vivenciadas, sejam tais meios 

materiais ou capacidades impalpáveis, como a autonomia, a liberdade, o autorrespeito. 

É nesse sentido que se torna possível associar a vulnerabilidade à precariedade no 

                                                

183  Com a vigência da EC n° 103/2019, que a diferença dentro do RGPS será de 3 anos, visto que foi consagrada 

a norma que prevê a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Trata-se de um discurso 

necropolítico que desconsidera os efeitos da divisão sexual do trabalho para as mulheres.  
184  uma condição para a implementação da aposentadoria por idade de trabalhador/a rural é a obrigatoriedade da 

comprovação da carência, qual seja, a contribuição do exercício de pelo menos 15 anos (180 contribuições) do 

exercício em atividades rurais (independentemente do sexo).  
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acesso à garantia de direitos e proteção social caracterizando a ocorrência de 

incertezas e inseguranças e o frágil ou nulo acesso a serviços e recursos para a 

manutenção da vida com qualidade. (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 7). 

 

Percebo, então, que, com o advento da CRFB/88, a vulnerabilidade econômica não basta 

como elemento diferencial dos próprios direitos sociais (SOUTO MAIOR; CORREIA, 2007, 

p. 24-25). Para a constituição dessa proteção com base nos direitos fundamentais, é necessária 

a interseção de mais de uma dessas variantes, a fim de que a proteção seja efetivada pelo Estado.  

O Conselho Federal de Medicina já reconhece a transição de gênero como um período 

de vulnerabilidade, como demonstrado na Resolução n° 2.265/2019 no seu Anexo IV, como 

transcrevo:  

 

A vulnerabilidade psíquica e social do indivíduo com incongruência de gênero ou 

transgênero é, em geral, intensa. São elevados os índices de morbidades existentes 

nessa população, entre eles transtornos depressivos graves, abuso/dependência de 

álcool e outras substâncias químicas, transtornos de personalidade, transtornos de 

estresse pós-traumático e transtornos de ansiedade. (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA. 2019).  

 

Nesta senda, entender a vulnerabilidade nos termos da assistência social se mostra um 

processo no qual se tem diversos fatores e marcadores sociais dentro da materialidade daquele 

caso concreto, sendo que está articulada com uma precariedade econômica, mas não apenas 

esta. No mesmo sentido, ressalto:  

  

O conceito de vulnerabilidade observado nas produções teóricas sobre as políticas 

públicas de saúde e assistência social evidenciam a conformação de um conceito em 

processo, mas, sobretudo, indicam a multiplicidade de fatores que determinam o 

fenômeno. O olhar para a integralidade dos sujeitos em situação de vulnerabilidade 

nada mais faz do que se alinhar à constatação de que estes sujeitos possuem 

demandas e necessidades de diversas ordens, possuem capacidades e se 

encontram em um estado de suscetibilidade a um risco devido à vivência em 

contextos de desigualdade e injustiça social. (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 9, 
grifo nosso). 

 

Assim, reafirmo que a vulnerabilidade dentro da assistência social deve ser entendida 

como aquela que compreende as relações vinculadas a sujeitos que experimentam as relações 

de exclusão social, pobreza, determinantes históricos e políticos. A proposta apresentada nesta 

pesquisa com o conceito de vulnerabilidade é articulada com a interseção da identidade de 

gênero. Tal vulnerabilidade é uma realidade na vida daquelas/es que não se adequam ao padrão 

reducionaista e enrijecedor binário dos gêneros masculino e feminino (PEDRA et al., 2018, p. 

194).  

A ideia da proteção dessa vulnerabilidade recai sobre o fato de a assistência social ser 
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um direito subjetivo que tutela a proteção dos riscos sociais para aquelas/es que necessitarem. 

Contudo, não são todos os riscos que possuem tal proteção, como já foi apresentado nesta 

dissertação.  

Neste compasso, a proposta da proteção da transição de gênero pela assistência social é 

viável, pois: (i) este marcador social segue as regras gerais da proteção das vulnerabilidades, 

em termos econômicos, sociais, farmacopornográficos e existênciais; (ii) esse ramo jurídico 

tem como finalidade a erradicação de misérias para propiciar condições de existências dignas 

para os beneficiários; e (iii) a assistência social tem como objetivo a criação de uma cooperação 

social para aquelas/es pertencentes a sociedade plural, bem como proteger essas pessoas dos 

riscos sociais).  

Dessa maneira, é possível que o reconhecimento jurídico-previdenciário da transição de 

gênero, mediante uma releitura, inserida na expansão do conceito de hipossuficiência da 

assistência social, é vantajosa para pessoas trans, na medida em que estas poderão desfrutar de 

benefícios assistenciais. A existência dessas precariedades dos corpos trans durante a transição 

de gênero e os propósitos da assistência social podem abarcar e oferecer uma proteção durante 

este processo de constituição de seus corpos.  
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