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RESUMO 
 

O presente trabalho tem fulcro na teoria da Análise do Discurso francesa (AD) tal 
como desenvolvida por Michel Pêcheux e pretende analisar o movimento de 
sentidos sobre o sujeito transexual nas decisões dos Tribunais de Justiça brasileiros, 
nas ações em que esses sujeitos pleiteiam a retificação de seu registro de 
nascimento para adoção de seu nome social, nome com o qual se identificam e são 
publicamente conhecidos. Como parâmetro para escolha dos tribunais a serem 
pesquisados, foi utilizado o último Relatório de Violência Homofóbica da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República, datado de 2012. O foco do 
trabalho cingiu-se a quatro, dentre as 27 Cortes de Justiça brasileiras, conforme sua 
posição no ranking de homicídios contra cidadãos LGBT noticiados tanto pela 
imprensa quanto por instâncias oficiais: os Tribunais do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Bahia e Rio Grande do Sul, por se tratarem de estados com menores índices de 
violência contra LGBT, o que em tese viabilizaria maior acesso a Justiça por parte 
dessas pessoas. A técnica utilizada foi a consulta livre dos significantes “transexual” 
e “nome social” no espaço para busca de jurisprudência exclusivamente proferidas 
em segunda instância, normalmente oriundas de apelações contra sentenças 
monocráticas prolatadas em 1ª instância. A partir dai, de acordo com a proposta 
metodológica de Eni Orlandi, selecionamos as decisões, ou acórdãos, de onde 
retiramos as sequências discursivas para análise, a fim de compreender os efeitos 
de sentido em relação ao sujeito transexual postos em movimento no discurso do 
Poder Judiciário, tendo em mente que para a AD francesa sempre se fala de uma 
posição ideológica. Observando regularidades e deslocamentos no discurso dos 
tribunais, enquanto materialização do discurso oficial do Estado, nossa tese 
pretende fazer perceber que a concessão ou não do direito ao uso do nome social 
depende da formação imaginária sobre o sujeito trans a que as posições-juiz se 
filiam, mobilizando em seu discurso uma memória e um saber que circulam sobre o 
trans em diferentes formações discursivas e sustentam sentidos reativados no 
discurso judicial predominante no Brasil.   
 
PALAVRAS-CHAVE: nome social, sujeitos trans, discurso judicial, análise do 
discurso.  
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ABSTRACT 
 

This doctoral thesis has a fulcrum in the French theory of Discourse Analysis (DA) of 
Michel Pêcheux and intends to analyze the construction of meanings for the subject 
of transsexual, transgender, or transvestite in the decisions of the Brazilian Courts of 
Justice, in the actions in which these individuals plead the rectification of their birth 
registration in order to officially use their social name, the name with which they iden-
tify themselves and are publicly known. As a parameter for the selection of courts to 
be investigated, we used the latest Report on Homophobic Violence of the Office of 
Human Rights Secretary of the Presidency of the Republic, dated 2012. This work 
focuses on 4 of the 27 Brazilian Courts of Justice, according to their position in the 
ranking of homicides against LGBT citizens reported by both the press and official in-
stances: the Courts of Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia and Rio Grande do Sul, 
since they are states with lower rates of violence against LGBT, a fact which in theo-
ry would allow greater access to justice for these people. The technique used will be 
the free consultation of the signifiers "transsexual" and "social name" in the space to 
search for jurisprudence exclusively pronounced in second instance, usually arising 
from appeals against monocratic sentences issued in the lower court. From that point 
on, the decisions or judgments will be selected, from which the discursive sequences 
will be removed for analysis, with three predominant imaginary formations being evi-
denced on the trans subject: the confused, the sick and, finally, the citizen, bearing in 
mind that for french DA one always speaks from an ideological position. In observing 
regularities and displacements in the discourse of the courts, our thesis intends to 
make known that the granting or not of the right to the use of the social name de-
pends on the imaginary formation on the trans subject to which the subject-position 
judge is affiliated to, mobilizing in his discourse memories circulating about the trans 
that sustain meanings also in other instances, such as medicine, that feed the judicial 
discourse in Brazil. 
   
 
KEYWORDS: social name, transexual subjects, judicial discourse, discourse 
analysis.  
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“Acho os travestis figuras shakespearianas,  
de grande dramaticidade, centauros urbanos,  

corajosos, encarnando duas vidas num corpo só 
 [...]o travesti sempre encerra um perigo qualquer.  

Eles têm algo de homem-bomba:  carregam um segredo  
que pode ter matar ou te mudar para sempre.”. 

(Arnaldo Jabor) 
 
 

Centauro (cen·tau·ro) sm 
1 Cavaleiro infatigável que monta com muita habilidade; 

2 MIT Ente fabuloso da mitologia grega, metade homem (parte superior) e metade cavalo;  
3 ASTR [com inicial maiúscula] Constelação polar austral de grandes dimensões e brilho in-

tenso, localizada próxima ao Cruzeiro do Sul. 
(MICHAELIS on line)  

 

Homem-bomba (ho·mem-bom·ba). sm 
Homem integrante de uma organização terrorista,  

que traz junto ao corpo uma carga potente de explosivos que,  
ao ser acionada, em locais de grande afluência de público,  

provoca destruição e mortes. 
(MICHAELIS on line)  

 

 

 

 



12 

1 MÉLVIO QUER VIRAR SEMPRÔNIA1 (OU SOBRE COMO A VIDA NÃO CABE 

NA LEI)  

 
1.1 Do lugar ideológico do Direito: a lei como fonte dos sentidos 
 
 “Ubi societas ibi jus”. Onde está a sociedade aí está o Direito: assim 

resumiram magistralmente os antigos romanos a intrincada e inelutável relação entre 

sociedade e Direito2. Onde está um está o outro. Nós, seres humanos, animais 

gregários que somos, estamos fadados a viver em sociedade – a nossa própria 

humanização, inclusive, depende umbilicalmente de sermos criados por outro 

humano – e estamos, por isso também, condenados a pagar um preço pelo convívio 

social: o conflito. Temos que aprender a lidar com o conflito, pois que inerente às 

sociedades e relações humanas. Basta que duas pessoas dividam um mesmo 

espaço para que ele se instale e surja nas suas mais variadas facetas. 

 Se elevarmos isso a uma escala de centenas e milhares de pessoas 

convivendo em um mesmo território sob o governo de um Estado, percebemos que a 

multiplicidade e variedade dos embates entre os indivíduos tende a aumentar 

consideravelmente, de tal forma que nenhum grupo social consegue perdurar no 

tempo sem que desenvolva algum mecanismo de prevenção e solução de disputas 

sociais, seja ele o costume, seja a religião, seja o Direito. Para conviver em 

sociedade é preciso administrar esses conflitos e cada grupo social trata disso de 

uma maneira muito peculiar.  

 No nosso caso específico, tributários que somos da herança jurídica legada 

por Roma, filiamo-nos a um sistema jurígeno que tem na lei escrita sua principal 

fonte de direitos e deveres. A lei se apresenta como a fonte primária do Direito. 

Nesse sistema, conhecido como Civil Law e compartilhado por quase todos os 

países colonizados pelas antigas potências europeias continentais, a tarefa de 

produção do Direito é atribuída ao Estado, especificamente ao seu Poder Legislativo. 

É a ele que cabe o munus de observar o meio social, identificar-lhe as demandas a 

exigir atenção e, então, produzir leis que se pretendem adequadas e eficazes para 

regular o convívio entre os cidadãos e entre estes e o Estado.  

                                            
1
 Gesto inspirado em DIP, Ricardo. A Trilogia do Camponês de Andorra e outras reflexões. Campinas: 

Millenium, 2003. 
2
 Advirto que essa formulação aplica-se tão somente à sociedade ocidental, especificamente aos 

países que têm no Direito Romano sua matriz jurídica principal, base do sistema conhecido como 
Civil Law, cuja fonte principal do Direito é a lei escrita. 
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 Nesse particular, cabe fazer algumas observações. No sistema jurídico do 

Civil Law, a produção do Direito é, como se viu, estatal de origem legislativa, 

oriunda, portanto, de uma atividade essencialmente política: o processo de criação 

de leis depende da atividade dos legisladores, eleitos pelo voto direto dos cidadãos 

para mandatos de 4 anos (deputados federais) ou 8 anos (senadores) na esfera 

federal. Exatamente por isso, por necessitarem do voto popular para ocupar os 

cargos legislativos, a grande maioria dos políticos têm compromissos morais com 

sua base eleitoral e vão direcionar sua atuação parlamentar, tanto quanto possível, 

de forma a respeitar os anseios de sua base eleitoral, respeitando seus valores e 

opiniões. Assim é que muitos deles evitam trazer determinados temas para o centro 

do debate político-legislativo, temendo talvez desagradar a seu eleitorado e minar 

suas chances de reeleição. Isso faz com que muitos fatos da vida cotidiana acabem 

não encontrando devido respaldo na lei... 

 Mas a vida não espera o legislador. O mundo não para a fim de esperar a lei: 

ex facto oritur jus, ou o direito nasce dos fatos. De novo, os romanos resumem neste 

outro brocardo a percepção de que acontecimentos vão se impondo à sociedade e 

reclamando o posicionamento do Estado. Há tempos, o jurista Miguel Reale fez ver 

que a dinâmica do Direito é tridimensional: ele é fato, valor e norma. A norma é fruto 

dos juízos de valor que o Estado faz sobre os fatos sociais. Mas os fatos reclamam 

sentidos...  

 Há que se notar que a instância do jurídico configura o locus das 

manifestações linguísticas oficiais do Estado Democrático de Direito. Mas esse 

Estado fala tanto através do Poder Legislativo quanto do Poder Judiciário, e esse 

discurso pode ser contraditório, como normalmente costuma acontecer. Podemos, 

não raro, nos deparar com situações em que a lei dispõe x sobre um determinado 

fato social, mas os tribunais decidem y acerca desse mesmo fato. Outras situações 

há em que a lei nada dispõe sobre determinado fato estado que se conhece por 

anomia (ausência de lei). Nesse caso, a construção do Direito fica inteiramente a 

cargo do Judiciário, que não pode negar jurisdição: se instado a fazê-lo, através do 

direito constitucional à petição, precisa “dizer o Direito”, do latim juris dicere.    

 Dentre os temas espinhosos evitados há anos por deputados e senadores, 

está justamente a questão da substituição do nome registral do transexual por seu 

nome social, uma demanda há muito tempo ventilada pelas organizações que lutam 

pelos direitos LGBT no Brasil, como a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 



14 

Transexuais (ABGLT) e a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA).  

 No Brasil, a Lei no. 6015 de 1973, conhecida como Lei dos Registros Públicos 

(LRP), é o diploma que cuida, dentre outros assuntos, das questões afetas ao 

registro do nome próprio, constituído por prenome e sobrenome, e à possibilidade de 

sua posterior alteração via ação judicial. No entanto, entre as hipóteses previstas 

como justificadoras da mudança do prenome não elenca as identidades trans.      

Conforme aponta Loureiro (2004), de acordo com o art. 58 desta lei, vigora no 

sistema registral de nosso país o princípio da definitividade ou imutabilidade do 

nome (ou prenome, como diz a lei), o que se justifica pela importância social do 

nome, que não pode ser alterado de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, 

segundo a lei brasileira: 

 

Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua subs-
tituição por apelidos públicos notórios.  . 

Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em 
razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com 
a apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz compe-
tente, ouvido o Ministério Público.  

 

Em regra, o nome de uma pessoa não pode mudar. Não se concebe em nível 

legal que se possa modificar tão facilmente um nome próprio registrado em cartório, 

como ato oficial declaratório de nosso nascimento. Embora possamos ter apelidos 

em determinados círculos sociais, ou hipocorísticos nas relações afetivas e 

familiares, o Estado nos quer definitivamente mononominais: a Lei de Registros 

Públicos cuida até mesmo de proibir a homonímia entre irmãos, principalmente 

gêmeos3. 

No entanto, esse mesmo diploma legal determina exceções ao princípio da 

imutabilidade do nome. Partindo da premissa normativa de que o nome registrado é 

imutável e levando em conta que o nome próprio também se apresenta como 

instância de interpelação ideológica, podemos considerar que a previsão legal de 

hipóteses permissivas de mudança, na perspectiva da Análise do Discurso 

(doravante AD), são os furos ou as falhas no ritual de nomeação, conforme se 

                                            
3
 Lei 6.015/73, art. 63. No caso de gêmeos, será declarada no assento especial de cada um a ordem 

de nascimento. Os gêmeos que tiverem o prenome igual deverão ser inscritos com duplo prenome ou 
nome completo diverso, de modo que possam distinguir-se. 
Parágrafo único. Também serão obrigados a duplo prenome, ou a nome completo diverso, os irmãos 
a que se pretender dar o mesmo prenome. 
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depreende do parágrafo único do art. 55, verbis: 

 

Art. 55. [...] Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registra-
rão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. 
Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este 
submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quais-
quer emolumentos, à decisão do Juiz competente. 

 

Pela norma do parágrafo único do artigo, vê-se que o nome próprio suscetível 

de expor ao ridículo4 seu portador pode ter o seu registro negado diretamente pelo 

oficial do Cartório de Registro de Pessoas Naturais, permitindo-nos inferir que o 

ordenamento jurídico não deseja que o nome das pessoas lhes seja motivo de 

vergonha, vexame ou achincalhe público. Existe aí uma proteção legal para o menor 

incapaz contra nomes capazes de constrangê-lo futuramente. Caso o oficial do 

Cartório tenha receio em registrar determinado nome, pode negar-se a registrá-lo ou 

até mesmo fazer consulta ao juiz da Vara de Registros Públicos, através de um 

procedimento chamado suscitação de dúvida. 

No caso especifico do transexual, não é o nome em si que traz a possibilidade 

do ridículo ou do constrangedor, como acontece com nomes tais quais Cafiasprina 

Cruz, Darkson Stick Nick da Silva, Letsgo Daqui, ou Graciosa Rodela5, noticiados em 

sites oficiais como o do INSS. Pelo contrário. Os nomes atribuídos aos sujeitos 

transexuais são socialmente “adequados” ao bebê recém-nascido, refletindo 

“coerentemente” seu sexo, uma vez que identidade de gênero ou orientação sexual 

não são categorias passiveis de aferição nessa circunstância da vida. O que pode 

incomodar ou efetivamente incomoda o sujeito trans é a inadequação tardia desse 

seu nome registral em relação à sua identidade sexual, ou seja, ao gênero com o 

qual ele se identifica.  

Explico: nas sociedades ocidentais contemporâneas vigora uma lei de 

coerência entre o nome e o sexo biológico da pessoa nominada, o que nos remete a 

um processo de ajustamento6 do corpo recém-nascido a uma longa agenda 

heteronormativa de adequação aos parâmetros aceitáveis de comportamento, o que 

                                            
4
 Essa exposição ao ridículo não é especificada na lei: dependerá do entendimento dos registradores 

e, eventualmente, do juiz da Vara de Registros Públicos a quem se suscitar a dúvida sobre a 
possibilidade ou não do registro de um determinado nome.  É, portanto, da ordem da subjetividade.  
5
 Nomes próprios bizarros, disponíveis em:<http.www.basilio.fundaj.gov.br>. Acesso em 11/4/19.  

6
 Não podemos deixar de ver o indicio fundamental do processo de interpelação dos indivíduos em 

sujeito. Antes mesmo de nascer, os indivíduos já estão inseridos no sistema de coisas da sociedade. 
Já estão sujeitos à ideologia. São, assim, desde sempre, sujeitos.   
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começa com uma lista possível de nomes de menina (para bebês nascidos com 

genitais femininos) e nomes de menino (para bebês com genitais masculinos).  

Para Louro (2016), a declaração de que o bebê é uma menina ou um menino 

não é apenas mera constatação: comporta também uma decisão que determinará 

todo um fazer sobre esse novo corpo de acordo com o sexo que apresenta, tendo 

como baliza um processo cultural em que o sexo biológico implica um nome, um 

gênero e uma forma pré-determinada de viver a sexualidade. Para ela: 

O ato de nomear o corpo acontece no interior da lógica que supõe o 
sexo como um “dado” anterior à cultura e lhe atribui um caráter 
imutável, a-histórico e binário. Tal lógica implica que esse “dado” 
sexo vai determinar o gênero e induzir a uma única forma de desejo. 
Supostamente, não há outra possibilidade senão seguir a ordem 
prevista (LOURO, 2016). 

 

Segundo essa lei de coerência, que nos é posta como natural e 

inquestionável, é imprescindível que se respeite esses processos de feminilização 

ou masculinização para ser titular de um “corpo que importa”7 de acordo com as 

normas da cultura em que se vive. O nome não pode deixar dúvidas se se trata de 

homem ou de mulher. Por isso, uma menina não poderá chamar-se João e um 

menino jamais poderá chamar-se Maria. Não impunemente.      

Neste ponto, salta aos olhos do analista do discurso o fato de que a norma é 

construída sobre a ilusão da transparência do sentido, do sentido único, como se 

mesmo o nome próprio só pudesse veicular um único e indubitável sentido acerca 

de categorias como masculino e feminino, que são na verdade construídas 

culturalmente, e não dadas como algo pronto e acabado, como se costuma acreditar.  

Conforme veremos posteriormente nas análises das sequências discursivas 

(doravante SD), exsurge um contradição no discurso dos tribunais acerca da 

mudança nominal do sujeito trans. Enquanto a Lei de Registros Públicos permite 

genericamente a mudança de nomes que exponham seu detentor ao ridículo ou a 

situações cotidianas embaraçosas, muitos juízes negam ao sujeito trans essa 

alteração, mesmo sob a alegação e patente comprovação dos vexames públicos8 a 

                                            
7
 Referência traduzida de Louro à expressão butleriana “bodies that matter”.  

8
Ilustra a questão a problemática do uso do banheiro público por transexuais. O sistema de gênero 

binário masculino/feminino, refletido pela linguagem, impede que o transexual utilize um ou outro 
sanitário, pois sua condição o torna indesejável tanto entre os homens quanto entre as mulheres que 
usam banheiros públicos. Dos banheiros femininos, eles são expulsos por serem homens; nos 
masculinos, são agredidos por serem temidos.  E tudo isso se afigura como forma de violência 
desumanizante, que é diuturnamente perpetrada contra cidadãos LGBT pela comunidade e/ou pelo 
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que são submetidos por portarem nome incompatível com sua aparência física.  

Obrigam-nos a ostentar um nome que, segundo seus próprios titulares, lhes é 

incômodo, inadequado e doloroso, do contrário não chegariam ao ponto de mover 

ação judicial para sua modificação.  

Se o nome é considerado em si mesmo como ridículo a alteração está 

permitida pela lei. Mas não podemos dizer o mesmo quando o constrangimento 

brota de uma situação social embaraçosa a que o nome expõe seu titular transexual. 

Vemos aí verdadeira sanção judicial ao transexual: apesar do constrangimento, 

dificilmente se lhe permitirá a troca do nome registral pelo nome social, a não ser à 

custa de um pesado pedágio físico e/ou psicológico, caso queira atravessar as 

fronteiras de gênero impostas por uma sociedade heteronormativa, como veremos 

no capítulo 5 desta tese.  

Voltando à lei, em seu art. 57, a Lei dos Registros Públicos determina, por sua 

vez, que a possibilidade de alteração do nome passe pelo crivo do Estado, dando-se 

somente por via de ação judicial, através de pleito de retificação do registro civil a 

ser movida pelo interessado, sempre motivando a razão de seu pedido, pois nosso 

sistema jurídico-registral não permite a mudança de nome por qualquer motivo: 

 

Art. 57.  A alteração posterior de nome, somente por exceção e 
motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida 
por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o 
mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a 
hipótese do art. 110 desta Lei. 

 

Pela conjugação das normas destacadas nos artigos 55 e 57 da LRP, é 

possível defender então a mutabilidade excepcional do prenome, via ação judicial, 

desde que ele esteja funcionando como um estorvo na vida do indivíduo, causando-

lhe esse constrangimento e mal-estar pessoal, como já referido. Contudo, a lei não 

traz expressamente um rol de situações motivadoras da ação de retificação do nome 

civil, deixando a cargo da doutrina e da jurisprudência essa delicada tarefa, a 

despeito de diversas normativas administrativas já admitirem o uso do nome social 

em situações específicas, como no âmbito escolar ou junto a órgãos da 

administração pública, como o SUS, por exemplo.  

Desta feita, diversos estudos e sentenças judiciais acrescentaram ao estatuto 

                                                                                                                                        
próprio Estado. 
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jurídico do nome próprio um sem número de casos em que se permite a alteração 

judicial do registro nominal do sujeito: nomes com erro gráfico evidente (Ulício, ao 

invés de Ulisses), nomes pejorativos (Hitler e Mussolini, p. ex.), nomes exóticos ou 

ridículos9 (Rodo Metálico, Sim Batista, etc), homonímia10 com nomes de pessoas 

procuradas pela Justiça, entre outros listados por Diniz (2012), embora não tratem 

especificamente da modificação do nome registral quando o sujeito transexual 

deseja oficializar o uso de seu nome social. 

Entende-se por nome social como aquele destoante do que consta no registro 

de nascimento do sujeito, mas que é pública e ostensivamente utilizado pela pessoa: 

o nome pelo qual ela é efetivamente reconhecida. É bastante comum entre 

transgêneros a mudança oficiosa de seu nome próprio registral, acompanhada ou 

não de mudanças em sua aparência física: eles acabam por escolher um nome mais 

adequado à identidade sexual que experimentam, ou podem ser “batizados” por 

outros indivíduos trans com quem geralmente convivem, e passam a ostentar 

publicamente esse novo nome em situações onde o nome registral não tem 

precedência obrigatória, como nas redes sociais, por exemplo.   

Para conseguir tal modificação registral (na certidão de nascimento) e 

posteriormente documental (CPF, RG, etc.), os indivíduos trans ficam restritos à 

utilização da via judicial – quase sempre demorada e de resultados imprevisíveis ––, 

o que torna obrigatoriamente os juízes responsáveis pela elaboração de decisões 

para os casos concretos que se lhes apresentam, em razão do princípio da proibição 

do non liquet11, que tangencia a impossibilidade de negativa do provimento 

jurisdicional mesmo diante de lacuna legislativa. Por esse princípio processual, 

entende-se que o juiz não pode se negar a julgar, mesmo que não haja lei 

amparando o pedido. 

Embora a lei teça essas determinações acerca do nome do indivíduo, 

                                            
9
 Para uma lista de nomes esdrúxulos já registrados em cartórios no Brasil cf. 

http://cartoriosbr.com.br/403/nomes-estranhos-registrados-em-cartorio/.   
10

 A homonímia, entendida como a identidade sonora e/ou gráfica com outras palavras, é 
desestimulada pelo Direito a fim de evitar confusões processuais judiciais ou administrativas, como 
por exemplo, alguém ser processado em nome de outrem, ou alguém ser agraciado com um direito 
que não lhe pertence.  
11

 Do latim “non liquere”, algo como “não líquido”, ou “não está claro”: o magistrado da Roma antiga 
podia deixar de julgar uma demanda caso não encontrasse uma resposta jurídica clara para aquele 
problema. Hoje, isso é vedado ao juiz. Mesmo sem lei, o juiz há de achar uma resposta em outras 
fontes do Direito, tais como os costumes, os princípios ou outras decisões judiciais. Advirto, que para 
a AD, a categoria de “clareza” repousa em outra dimensão: a da ideologia. Quando consideramos 
algo “claro”, “óbvio” ou “evidente” estamos efetivamente imersos no trabalho dissimulado da ideologia, 
que constitui sentidos e sujeitos numa via de mão dupla. 
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valorizando-o como atributo de identificação pública do sujeito e primando o quanto 

possível por sua veracidade e desambiguação, os tribunais divergem quanto ao 

nome social, promovendo em seu discurso interessante circulação de sentidos para 

o sujeito transexual, conforme Pereira (2017). 

Vivendo em um modelo social cujas identidades de gênero são impostas e 

impedidas de serem contraditórias, inclusive por força de lei, pelo viés do modelo 

heterossexual binário homem-mulher, a identidade nominal do transgênero não tem 

espaço para existir no plano da língua, da lei e da própria sociedade, e a luta por sua 

inserção social através do discurso oficial do Direito faz parte legítima dos processos 

políticos da sociedade (idem, ibidem). 

 Em razão desse vácuo legislativo sobre o amparo ao nome social do trans, 

instala-se um estado de insegurança jurídica conhecido por anomia (do grego, a = 

negação; nomos = lei), situação em que não se tem a previsão legal de um direito 

por falta de vontade política no enfrentamento de determinado tema. É comum em 

Direito ouvirmos o aforismo “não se pode obrigar o legislador a legislar”. O que fazer 

então quando não se tem o amparo legal para um direito? Podemos dizer que ele 

não existe? Não exatamente. O Direito é maior que a lei: se esta pode ter suas 

lacunas (e são muitas), isso não é permitido àquele. Segundo o pensamento 

dogmático jurídico, o Direito não pode ter lacunas e sempre deve permitir o encontro 

de uma solução para qualquer caso que busque licitamente a tutela jurisdicional do 

Estado. O juiz acaba suprindo a falha do legislador.  Onde a lei cala, o juiz fala.   

 De acordo com a Ciência Jurídica, se não há lei regulando um determinado 

fato social, só resta ao indivíduo postular direitos ao Poder Judiciário, que não está 

impedido de agir em razão da ausência de lei; pelo contrário, ele tem a obrigação 

constitucional de decidir todos os pleitos que lhe são submetidos, devendo encontrar 

o fundamento de suas decisões se não na lei, nos costumes, na analogia, na 

jurisprudência, nos princípios gerais de Direito ou no Direito Comparado.   

 O juiz não pode se negar a decidir e deve sempre fundamentar sua sentença, 

considerando que a lei pode sim ter lacunas, mas o Direito como um todo não. E 

como cada juiz está adstrito a dizer o direito apenas e especificamente entre as 

partes que se lhe apresentam litigantes, a ausência da lei – o dogma positivado do 

Direito – faz surgir uma miríade de decisões judiciais, cada uma apontando em uma 

direção diferente e buscando seu amparo até mesmo em outras regiões do saber 

científico, considerando que os juízes têm a obrigação de fundamentar seu decisum.  
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 Para a Análise do Discurso, no entanto, a noção de clareza da lei é posta em 

xeque.  A lei não pode ser clara em si mesma, mas será clara “em relação a” alguém 

que, ao interpretá-la, (re)produzirá os sentidos que nela enxergar de acordo com a 

interpelação ideológica que o assujeita e determina seus processos de interpretação. 

E nesse particular, quem detém o poder hegemônico de interpretar a lei é o Estado, 

através principalmente do Poder Judiciário. Diante da lei, com lacunas ou não, os 

juízes acreditam na clareza do sentido da norma e irão efetivamente aplicá-la, 

olvidando que, ao agirem assim, nada mais fazem que repetir os  sentidos 

possibilitados pelas condições de produção a que estão sujeitos.     

Quando se trata de modificação de registro nominal em razão de identidade 

de gênero, não há posição pacífica entre os Tribunais, que proferem constantemente 

decisões diametralmente opostas em relação à possibilidade de alteração do nome 

social de travestis, transexuais e transgêneros. Exsurge novamente a contradição, 

agora nas vozes que aplicam a lei.  Esses Tribunais, na praxe forense, deveriam 

funcionar como “vozes de homogeneização” do discurso jurídico, uma vez que, 

constituindo instância de apelação, aquela que impõe a interpretação final sobre os 

sentidos em tensão, deveriam determinar os sentidos que se estabilizarão em 

determinado momento para certa lide judicial, como ensina Costa (2008).  

Entretanto, tal homogeneização é apenas aparente, porque, como se disse, 

os discursos divergem entre as Cortes, revelando que os sentidos são relativos às 

posições discursivas, segundo a AD, pois produzidos a partir dos diferentes lugares 

que os sujeitos ocupam dentro de relações sociais histórica e ideologicamente 

determinadas. No caso específico deste estudo, interessam-nos – no que tange à 

decisão sobre o nome social do trans – as posições-sujeito ocupadas pelos 

desembargadores, juízes que atuam em 2º grau de jurisdição, decidindo de forma 

colegiada as apelações e demais recursos que lhes são direcionados pelos juízos de 

1ª instância. 

 

1.2 ... ao lugar teórico da Análise do Discurso: a lei como objeto simbólico 

  

Quando Mélvio diz ao Estado que quer virar Semprônia, o silêncio da lei dá 

espaço à tagarelice dos juízes e dos tribunais, cada qual desfiando em suas 

decisões, para cada caso concreto que se lhes apresenta, um rosário de explicações 

e argumentos para negar ou reconhecer a possibilidade jurídica da troca do nome do 
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individuo que se reconhece transexual, deixando entrever em suas sentenças e 

acórdãos o imaginário que tecem sobre esse sujeito e que vai impactar diretamente 

na garantia ou não de um direito sobre o qual ainda se cala a lei registral brasileira. 

 Quando o juiz se depara com a Lei de Registros Públicos e a possibilidade de 

mudança do prenome prevista em seu artigo 58, ele é instado a interpretar. A lei 

também é língua e é texto e, como tal, é objeto simbólico. Isto quer dizer que os 

sentidos serão mobilizados pelo intérprete de acordo com suas condições de 

produção, onde intervêm a história e a ideologia. O sujeito que interpreta, ainda que 

não perceba, acredita que os sentidos estão no texto e que ele apenas os retira de 

lá. Mas pela visada da Análise do Discurso (AD), dada à abertura do simbólico da 

linguagem, temos que, como os sentidos podem ser muitos, a interpretação, afetada 

pelo trabalho dissimulado da ideologia, acaba por selecionar os sentidos já 

institucionalizados, admitindo-os como naturais, produzindo assim um efeito de 

evidência.  

 Importante frisar que o sentido, no entanto, não é aberto. Ele está ligado às 

suas condições de produção e, por isso, ele não pode ser qualquer um. Em certos 

momentos, determinados sentidos sequer podem existir; em outros momentos, 

esses sentidos podem se movimentar. As condições de produção do discurso, que é 

definida por Pêcheux como as “determinações que caracterizam um processo 

discursivo” (1990). 

Desta forma, podemos considerar que o processo de produção do discurso é 

o conjunto de mecanismos formais que produzem um discurso de um tipo dado em 

condições de produção dadas. Nas palavras do autor:  

Um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de 
produção dadas: por exemplo, o deputado pertence a um partido 
político que participa do governo ou a um partido da oposição; é 
porta-voz de tal ou tal grupo que representa tal ou tal interesse, ou 
então está „isolado‟, etc. Ele está, pois, bem ou mal, situado no 
interior da relação de forças existentes entre os elementos 
antagonistas de um campo político dado. O que diz, o que anuncia, 
promete ou denuncia, não tem o mesmo estatuto conforme o lugar 
que ele ocupa; a mesma declaração pode ser uma arma temível ou 
uma comédia ridícula segundo a posição do orador e do que ele 
representa, em relação ao que diz. Um discurso pode ser um ato 
político direto ou um gesto vazio, para „dar o troco‟, o que é uma 
outra forma de ação política (PÊCHEUX, 1990). 

 Entendemos, assim, que as condições de produção de um discurso 

relacionam a situação concreta determinada historicamente e o jogo de imagens 
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característico do lugar em que o sujeito está inserido. Essas condições de produção, 

portanto, determinarão quais sentidos poderão circular naquele momento e quais 

sentidos serão silenciados. Daí, compreendemos que a interpretação da lei, como 

discurso, obedecerá às mesmas condições de produção, evocando alguns sentidos 

e silenciando, ou mesmo proibindo, outros.  

Orlandi (2001) alerta para o fato de que os processos de interpretação 

acabam por ser administrados, justamente para que os sentidos, que podem ser 

muitos, possam ser regidos e controlados, funcionando a interpretação como um 

trabalho de estabilização de sentidos, ainda que seja ela própria também uma 

instância de movimentos semânticos. Para os fins desta tese, podemos considerar 

que o discurso do Poder Judiciário, como lugar hegemônico do discurso oficial do 

Estado sobre a aplicação das leis, realiza verdadeiramente uma administração da 

interpretação das normas em vigor, considerando que em última instância é esse 

Poder quem vai dizer quais são os sentidos possíveis para tal ou qual lei, de acordo 

com as condições de produção daquele dado momento.    

A proposta desta tese de doutorado foi justamente analisar essas decisões 

judicias enquanto interpretação da lei na perspectiva da Análise do Discurso de 

Michel Pêcheux, aplicando seus dispositivos analíticos sobre o discurso do Poder 

Judiciário acerca do sujeito trans que recorre ao Estado para conseguir usar 

oficialmente seu nome social.  

A Análise do Discurso, disciplina constituída no entremeio da História, da 

Linguística e da Psicanálise, tem no discurso seu objeto científico peculiar. Orlandi 

adverte que o discurso para AD não é o texto, não é a fala, não é o ato comunicativo 

em si, nem mera transmissão de mensagens em termos de diálogo ou difusão: é, 

sim, efeito de sentido entre interlocutores. Nesta tese, realizamos nossos 

procedimentos de análise a partir da língua, procurando no discurso os prováveis 

sentidos que assume ou pode assumir, sem deixar de considerar o sujeito, sua 

história, a ideologia e o contexto social e econômico em que este ele está inserido 

(ORLANDI, 2006).  

Interessante notar que essas três regiões do saber sempre encontram uma 

materialidade comum na opacidade de seu objeto, na sua não transparência: a 

história não é transparente ao homem, como a língua não o é para a Linguística nem 

o sujeito para a Psicanálise. A AD de Pêcheux propõe como objeto científico o 

discurso e sua perspectiva é compreender como ele é afetado por sua exterioridade, 
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ou seja, pela interferência nos processos de significação efetivada pelas as relações 

de produção historicamente determinadas, pelo inconsciente e pela ideologia: 

Podemos, isso sim, dizer que a análise do discurso pressupõe a 
psicanálise, a linguística e o marxismo. E os pressupõe na medida 
em que se constitui da relação de três regiões científicas: a teoria da 
ideologia, a da teoria da sintaxe e da enunciação, e a teoria do 
discurso como determinação história dos processos de significação. 
Tudo isso atravessado por uma teoria psicanalítica do sujeito        
(ORLANDI, 2006).  

 

Como se verá, os estudos em Análise do Discurso de matriz pecheutiana nos 

permitirão compreender que o discurso jurídico – seja materializado no texto da 

norma ou nas decisões dos juízes – é marcado ideologicamente pela língua de 

madeira do Direito: uma língua opaca, através da qual não se pode ver com clareza, 

e que, tal qual a madeira, pode ser talhada de maneira a dissimular a finalidade para 

a qual são criados os dispositivos de ordem: a submissão do sujeito à violência 

estatal, legitimada pela autenticidade simbólica do Direito. Para que isso aconteça, 

veremos que acontece um contínuo esforço discursivo dentro das instituições 

jurídicas, sejam elas legislativas ou judiciais, para que se apaguem e se neutralizem 

quaisquer marcas de subjetividade que possam emperrar o funcionamento das 

instâncias do Direito.  

 O discurso da lei em um Estado moderno de viés capitalista, como o 

brasileiro, assenta-se sobre determinadas ilusões: a de que as normas jurídicas 

gozam de generalidade e abstratividade para que possam ser aplicadas igualmente 

a todos os sujeitos; a de que essas normas são produzidas por um legislador justo e 

neutro, dentro de um ordenamento jurídico racional, lógico, completo e coerente. A 

AD, a seu turno, nos mostra que essas ilusões são originadas pelo trabalho da 

ideologia própria do modo de produção capitalista, ideologia que interpela os 

indivíduos em sujeitos e com a qual se identifica a forma-sujeito contemporânea: o 

sujeito-de-direito, que se crê livre, racional, centro e senhor de sua vontade e de 

suas liberdades, olvidando que está inevitavelmente submetido às injunções de um 

modo de produção econômica de base excludente, que não lhe permite outra coisa 

a não ser vender sua força de trabalho no mercado e ser juridicamente 

responsabilizado por seus atos.  

Pela AD, compreenderemos ainda que o discurso jurídico materializado nas 

decisões do Poder Judiciário, enquanto interpretação da lei, assenta-se sobre 
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ilusões de neutralidade, imparcialidade e justiça do juiz.  

Mas, como se viu, para a Análise do Discurso, a interpretação é uma injunção: 

diante de qualquer objeto simbólico sentimos necessidade de atribuir sentidos. E ao 

fazê-lo não nos damos conta de que o sentido atribuído não está nesse objeto 

simbólico, mas nasce das condições de produção a que está submetido o sujeito 

que interpreta . Por isso o sentido não pode ser qualquer um, vez que o processo de 

significação é determinado historicamente.  É o que faz o juiz diante da lei. O sujeito 

juiz, quando interpreta a lei, tem a ilusão de que a língua lhe é transparente, de que 

os sentidos estão na norma, desde sempre lá, cristalinos. Mas na verdade são 

definidos pelas condições de produção desse movimento interpretativo.  

Aprendemos em Direito que o juiz pode, com seu decidir, alterar a realidade 

social. Mas vemos pela AD que, em verdade, ele acaba por não modificar 

substancialmente as relações sociais, engendradas no seio das relações 

econômicas de produção, tendendo a manter as relações de dominação e 

subordinação típicas daquela formação social. Tem-se que os juízes, ao aplicarem a 

lei, fazem somente concessões momentâneas e estritas naquele caso concreto que 

lhes foi submetido para julgamento, tendo a sentença efeitos restritos apenas 

àquelas partes envolvidas no litígio. Como se vê, o juiz acaba por não alterar 

verdadeiramente a estrutura da sociedade em que se insere, uma sociedade que 

atribui simbolicamente ao Judiciário o lugar de promoção da verdade dos fatos, da 

realização dos direitos e da efetividade da Justiça.  

 O discurso decisório do Poder Judiciário, principalmente quando construído 

em uma brecha legislativa, como a que existe no art. 58 da Lei 6015/73, cria para o 

juiz a necessidade de fundamentação de seu decidir em outras instâncias 

argumentativas distintas do estrito legalismo positivista. Isso acaba naturalmente por 

dar ao juiz maior liberdade para decidir, mas não o desobriga de fundamentar o seu 

decisum.  

 Aí entra a AD: através de sua proposta como um novo dispositivo de leitura, 

pudemos nos debruçar sobre trechos de decisões de tribunais e pesquisar nelas 

como os juízes desembargadores atribuem sentidos para o sujeito trans fundados 

em um imaginário que mobiliza uma memória e discursos outros sobre esses 

indivíduos que – há tantos e tantos anos – recusam-se a adaptar-se ao sistema 

binário homem/mulher sobre o qual o Ocidente construiu suas categorias de gênero. 

Sujeitos que, tais como centauros, encerram dois corpos em um só e encarnam uma 
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dualidade que incomoda os padrões de gênero vigentes e é por isso proibida pela 

normatividade heterossexual ocidental capitalista. Sujeitos tão temidos quanto o 

homem-bomba, este anônimo que pode surgir do nada e, em segundos, explodir 

todas nossas certezas semanticamente estabilizadas sobre papéis, identidades e 

orientações sexuais.       

 Nesse discurso do Judiciário, pode-se vislumbrar uma disputa por sentidos 

sobre o sujeito trans. Sentidos que se reforçam. Sentidos que se apagam. Sentidos 

que se contradizem. Sentidos que constituem o sujeito e que mobilizam ideologia. 

Sentidos que são postos em circulação pelos juízes ao interpretarem a lei, em um 

determinado momento histórico, a partir de um lugar bem definido em dada 

formação social, e que se filiam – ainda que isso se lhes escape à percepção – a 

formações discursivas como lugares a partir dos quais só se possa enunciar aquilo 

que deste lugar se espera. 

Ao dizer sobre o sujeito trans, negando-lhe ou concedendo-lhe o direito de 

usar pública e oficialmente seu nome social, as Cortes de Justiça tecem um discurso 

contraditório imbricado por concepções histórico-ideológicas acerca do sujeito trans 

que busca acesso à Justiça.  

Como órgãos do Poder Judiciário, o discurso dos tribunais é manifestação do 

discurso do Estado, da instância maior do poder politico, e a jurisprudência por eles 

produzida constitui importante arquivo – entendido como memória institucionalizada 

– a partir do qual se pode estudar o funcionamento discursivo da constituição, 

formulação e circulação de sentidos sobre o sujeito transexual, tanto na 

estabilização desses sentidos quanto em suas possíveis rupturas, segundo faz notar 

Pereira (2017). 

Interessante notar que, a partir da classificação dos discursos proposta por 

Orlandi (2015) com base no seu funcionamento, o discurso jurídico pode ser 

enquadrado em duas categorias, se levarmos em conta, conforme o exposto, que o 

Direito fala não só através da lei (im)posta pelo Legislativo mas também pelas 

decisões proferidas pelo Judiciário: no primeiro caso, o discurso normativo da lei, 

vislumbramos a caracterização de um discurso autoritário,  na medida em que a 

polissemia é – ou tende a ser – contida pela ilusão de transparência da lei; e no 

segundo caso, o discurso judicial, vislumbramos um discurso polêmico, em que o 

referente é questionado pelos interlocutores numa relação tensa de disputa por 

sentidos 
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 Debruçamo-nos assim na análise discursiva das decisões dos Tribunais de 

Justiça para delas extrair as formas como os sentidos sobre as subjetividades trans 

são produzidos e ancorados nas ementas dos acórdãos proferidos pelos 

desembargadores ao aplicarem a Lei 6015/73, levando em consideração que o 

analista do discurso não se limita a interpretar um texto, porque interpretar 

pressupõe adesão a um dos sentidos possíveis para esse texto, mas vai além, pois 

busca compreender o texto, perguntando-se a respeito do seu funcionamento, 

buscando desnaturalizar as evidências com que a ideologia costuma mascarar sua 

existência subjacente a todo discurso (PÊCHEUX, 1997 [1988], p. 138-139).  
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2 O DIA EM QUE O TRANS FOI AO FÓRUM: A CONSTRUÇÃO DE UM 

TRABALHO DE PESQUISA EM ANÁLISE DO DISCURSO APLICADA AO 

DIREITO 

 

 Nesse capítulo, justifico minha opção pelo tema do nome social do sujeito 

trans como objeto de fundo para a pesquisa realizada. Explico como construí o 

corpus analítico composto para esta pesquisa em Análise do Discurso, indicando a 

motivação da escolha dos tribunais, bem como o tipo de texto escolhido para 

pinçamento das sequências discursivas a analisar e a metodologia empregada para 

sua busca nos sites das cortes de justiça. Apresento também a proposta analítica de 

trabalho em AD usada nesta tese, tal como colocada por Pêcheux e Orlandi. Por fim, 

faço uma breve digressão acerca das regularidades e falhas encontradas no corpus 

analítico que capturaram os gestos de análise desenvolvidos principalmente nos dois 

últimos capítulos deste trabalho.    

 

2.1 Nosso corpus analítico: as decisões dos Tribunais de Justiça 

 

Como bacharel em Direito por formação, e advogado professor de Direito por 

profissão, optei por trabalhar com o discurso jurídico nesta tese de doutorado. Dando 

seguimento a meu interesse sobre questões jurídicas ligadas à população LGBT 

desde o mestrado em Direito, decidi desenvolver minha tese doutoral sobre a 

problemática envolvendo o nome social do individuo transexual e sua possibilidade 

ou não de mudança através de uma ação judicial.  O encontro com os Estudos de 

Linguagem e a Teoria de Análise de Discurso francesa no Doutorado descortinaram 

a este jurista um novo e empolgante dispositivo teórico para pensar a interpretação 

dos textos legais e judiciais, que culminaram no desenvolvimento da tese que ora se 

apresenta.   

 Nosso corpus analítico é constituído pelas ementas de decisões judiciais dos 

Tribunais de Justiça para cuja seleção foram utilizadas as expressões de busca 

“transexual”  e “nome social” diretamente no site dessas cortes. Tal recorte se fez 

levando-se em consideração a posição privilegiada que as decisões judiciais gozam 

em nosso ordenamento jurídico, uma vez que entregamos ao Judiciário o poder de 

determinar a última e definitiva interpretação da Lei e do Direito, principalmente 

quando essas decisões são proferidas nas instâncias superiores. 
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Assim como percebe Mariani (1998, p. 44-45) em relação ao discurso 

midiático, o discurso do Poder Judiciário, materializado em sentenças e acórdãos, 

também parece funcionar como instância de autoridade para produção de 

“consensos de significação” no movimento político de estabilização/ desestabilização 

de sentidos, mormente quando esse discurso preenche o vácuo legislativo existente 

e assume decididamente um papel que tem inegável natureza política.  

Ao jurisdicionar o sujeito trans, os tribunais promovem um discurso sobre o 

ele, ocupando lugar de poder onde ocorre a (re)produção de certos tipos de saber e 

de memória, que acabam por (re)produzir um imaginário acerca desse sujeito e que 

geralmente vai acabar por impactar em uma decisão negativa de direitos aos 

indivíduos que acorrem aos tribunais na esperança de alinharem seu nome com sua 

identidade de gênero, conforme exigido pela heteronormatividade vigente. 

O discurso jurídico hegemônico, como se verá, exige que os nomes próprios – 

tanto quanto possível – reflitam claramente (como se fosse possível) a distinção 

entre os sexos biológicos masculino e feminino, criando uma cisão entre o conjunto 

dos nomes de homem e os de mulher. Essa cisão deve, segundo veremos, repetir-

se na aparência do portador do nome e nos papeis sociais a ele destinados. Há, 

como já dissemos, uma lei posta como de coerência entre sexo-nome-aparência-

papel social.  E o transexual infringe essa lei. A identidade e o corpo trans 

representam uma falha nesse ritual de interpelação ideológica. 

Louro aponta que essa transgressão sempre ocorrerá e receberá severas 

sanções sociais por isso: 

Apesar de tudo isso, a sequência (sexo-nome-gênero) é 
desobedecida e subvertida. Como não está garantida e resolvida de 
uma vez por todas, como não pode ser decidida e determinada num 
só golpe, a ordem precisará ser reiterada constantemente, com 
sutileza e com energia, de modo explícito ou dissimulado (...). Ainda 
que sejam tomadas todas as precauções, não há como impedir que 
alguns se atrevam a subverter as normas. Esses se tornarão, então, 
os alvos preferenciais das pedagogias corretivas e das ações de 
recuperação ou de punição. Para eles e para elas a sociedade 
reservará penalidades, sanções, reformas e exclusões (LOURO, 
2016).    

 

Pensando justamente nas sanções sociais aplicadas àqueles que se 

“desviam” do “bom caminho”, utilizamos como parâmetro para escolha dos tribunais 

a serem pesquisados  o Relatório de Violência Homofóbica da Secretaria de Direitos 
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Humanos da Presidência da República (SDHPR)12, datado de 201213. Esse relatório 

traça um perfil da violência contra LGBTs em cada estado do Brasil, calcado no 

número de homicídios, numa escala de número de mortes trans a cada 100 mil 

habitantes, com declarada motivação homo-lesbo-transfóbica, indicando os estados 

mais e menos tolerantes com a diversidade sexual, conforme se pode ver no mapa a 

seguir: 

 

 

Fig.1 – Mapa da Violência LGBT no Brasil 
Fonte: Relatório da Violência Homofóbica da SDHPR 2012 

  

Nos estados que noticiam altas taxas de homicídio trans, como Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí, Rondônia, Amazonas, Mato 

Grosso e Tocantins, há um discurso dominante que diz de uma insuportabilidade tão 

arraigada que leva ao efetivo extermínio do indivíduo LGBT. Nesses estados o trans 

não pode sequer existir: o homem que se reconhece heterossexual não suporta ser 

exposto ao incômodo causado pela identidade sexual de transexuais e travestis, 

embora muitas vezes se envolva sexual e emocionalmente com eles. O homicídio, 

nesses casos, parece por um fim ao conflito interno que o trans impõe a esses 

homens, interpelados em sujeito por uma ideologia androcêntrica que não valoriza o 

feminino, seja na figura da mulher, do gay ou do transexual. Borrillo assim explica a 

dinâmica desses crimes de ódio: 

                                            
12 Importa ressaltar que esse relatório foi construído a partir de uma análise comparativa de dados 

existentes em bancos públicos, como os da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Disk 100, e dados 
hemerográficos, obtidos na mídia impressa ou digital sobre violações de direitos humanos de 
cidadãos LGBT.  
13

 No ano em que iniciamos a seleção dos Tribunais, esse era o único relatório oficial disponível. 
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Fortalecer a homofobia é, portanto, um mecanismo essencial do 
caráter masculino, porque ela permite recalcar o medo enrustido do 
desejo homossexual. Para um homem heterossexual, confrontar-se 
com um homem efeminado desperta angústia em relação às 
características femininas de sua própria personalidade; tanto mais 
que esta teve de construir-se em oposição à sensibilidade, à 
passividade, à vulnerabilidade e à ternura, enquanto atributos do 
“sexo frágil” (BORRILLO, 2015). 

  

As regras de gênero são impiedosas, não admitem transgressão14. Vale 

ressaltar que a prática de atos de transfobia faz do Brasil o país mais intolerante do 

mundo com o individuo trans. Segundo dados da ONG Transgender Europe, em 

números absolutos, o país lidera o ranking mundial de assassinatos contra 

transexuais, tendo sido reportadas 868 mortes declaradamente motivadas por 

transfobia entre 2008 e 2017, em um total de 2016 crimes notificados desta natureza 

em todo o mundo:   

 

 

 
Fig. 2 – Infográfico sobre homicídios motivados por transfobia no mundo 

Fonte: http: www.transrespect.org 

  

Segundo a Associação Nacional dos Travestis e Transexuais (ANTRA), esse 

número pode ser até maior, já que em razão de fatores econômicos e sociais, muitos 

casos de homicídio transfóbico são subnotificados, ou seja, não chegam ao Poder 

                                            
14

 Gravado em vídeo e morbidamente disponibilizado no YouTube, o linchamento da travesti Dandara 
Kathlen, de 42 anos, em fevereiro de 2017, é emblemática prova do grau violência dos crimes de 
motivação transfóbica. Ela foi cruelmente espancada e humilhada publicamente por 12 homens, 
sendo 4 menores, e finalmente morta com três tiros.  Uma edição do vídeo, com texto do padre 
Manoel Vieira Guimarães ainda se encontra no site sob o título “Perdão, Dandara”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qf-Zg9Rp3Ec. Acesso em 18/6/18. Viewer discretion is advised.    

http://http:%20www.transrespect.org
https://www.youtube.com/watch?v=Qf-Zg9Rp3Ec
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Público ou não são efetivamente notificados como tal. Sofrem, portanto, um 

apagamento nessas estatísticas, que poderiam certamente trazer números mais 

alarmantes no tocante aos assassinatos diuturnamente motivados pela 

homolesbotransfobia. 

Interessante frisar que a violência contra o trans se insere, no Brasil, em um 

contexto maior de violência contra a mulher e contra o negro, já que a grande 

maioria das vítimas são mulheres trans ou travestis negras, conforme apontam 

Nogueira e Cabral em recente dossiê sobre a violação de direitos humanos trans:  

 

No decorrer deste dossiê será possível observar que as mulheres e 
travestis mortas em 2017 não eram só trans, eram seres humanos, 
muitas profissionais do sexo, negras e periféricas. Suas mortes não 
são “só mortes trans”, elas nos informam que estamos vivendo num 
país transfóbico, e devemos lembrar-nos disso, mas também que 
este é um país do feminicídio, do genocídio da juventude negra e do 
racismo. E é essa onda conservadora politica e religiosa que quer 
mandar nossos corpos para a cozinha, para a senzala, para a 
esquina e, por fim, para o cemitério (NOGUEIRA, CABRAL, 2018).   

 

Nesse sentido, a escolha dos tribunais de onde foram extraídas as decisões 

sobre o nome social levou em consideração o grau de tolerância trans que apresenta 

o Estado em que ele se situa. Assim o foco do trabalho cingiu-se, dentre as 27 

Cortes de Justiça brasileiras, aos seguintes tribunais: Tribunal de Justiça da Bahia, 

do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul.  

Justifico minha escolha: conforme sua posição no ranking de homicídios 

contra cidadãos LGBT, noticiados tanto pela imprensa quanto por instâncias oficiais, 

essas cortes situam-se em estados mais tolerantes com a diversidade sexual, o que 

supostamente facilitaria o acesso do cidadão trans à Justiça para pleitos judiciais em 

busca de afirmação de direitos, de cidadania mesmo, como o pedido de alteração do 

nome registral pelo nome social em documentos oficiais.  

Advirto, com Orlandi (1995), que essa escolha não livre, visto que o analista 

também está sujeito a uma injunção à interpretação que é determinada pela história 

e que põe em causa sentido e sujeito: trata-se de uma leitura interpretativa do 

arquivo, que não é unívoca mas que, através dos dispositivos teóricos da AD, vai 

permitir passar da interpretação para a compreensão do movimento dos sentidos em 

jogo por meio do suporte teórico-analítico.      

Nos estados mais violentos, a busca jurisprudencial pelos significantes 
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utilizados nesta pesquisa normalmente ofereceu resultados na esfera penal, em 

situações nas quais o transexual é vítima de crime, o que foge ao objetivo desta 

pesquisa, que pretende analisar a construção de sentidos para o sujeito trans 

quando busca a mudança nominal, já que nesse pleito o sujeito trans é autor, e não 

réu ou vítima da ação judicial de competência das varas cíveis.  

Julgo necessário informar que toda a consulta às jurisprudências deu-se antes 

da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 1 de março de 2018, quando 

julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 4275 e por unanimidade decidiu 

que o transexual poderá fazer a alteração de seu registro civil pela via 

administrativa, diretamente nos cartórios de Registro Civil. A condição de transexual 

será aferida pelo cartório por autodeclaração da parte interessada. Assim, após a 

decisão da Adin 4275, a situação da alteração nominal do trans foi facilitada, já que o 

expediente cartorial é mais rápido e menos burocrático que a via judicial, 

dispensando inclusive a presença de advogado no ato. Como veremos ao final desta 

tese, a decisão do STF configura verdadeiro acontecimento discursivo no movimento 

dos sentidos sobre o sujeito trans: tais como diminutos cupins, a vozes LGBT vão 

criando pequenos buracos na língua de madeira da lei15, até que conseguem 

promover uma ruptura no discurso das cortes superiores.    

A metodologia utilizada foi a consulta livre dos significantes “transexual” e 

“nome social” no espaço para busca de decisões exclusivamente proferidas em 

segunda instância nos sites desses tribunais, normalmente oriundas de apelações 

contra sentenças monocráticas prolatadas em primeiro grau. Não fazem parte do 

corpus decisões de primeira instância devido a sua numerosidade16, por isso 

usaremos apenas os acórdãos dos Tribunais. A numeração e natureza dos 

processos será suprimida com o fim de preservar a identidade das partes, mesmo 

que o Judiciário não determine segredo de justiça para as causas de retificação de 

registro civil. 

Dessas decisões judiciais serão recortadas as sequências discursivas17 (SD), 

isto é, os trechos onde se pode analisar os sentidos para  as subjetividades trans 

                                            
15

 Metáfora surgida durante sessão de orientação com a Prof. Vanise. 
16

 Para se ter uma ideia, a busca por decisões com os indicadores “nome”, “social” e “transexual”, 
apenas na área de consulta por jurisprudência de 1ª instância, site do TJSP oferecia como resposta 
em 2015 mais de 50 ocorrências.   
17

 Para Henry, as sequências discursivas caracterizam um “discurso concreto” (HENRY apud 
COURTINE, 2014). Courtine, por sua vez, as caracteriza como “manifestação da realização de um 
intradiscurso - como ponto de referência a partir do qual o conjunto de elementos do corpus receberá 
sua organização” (COURTINE, 2016).   
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pela presença dos significantes acima indicados. Interessa lembrar que, conforme 

Orlandi (2015 [1999]) para Análise do Discurso de linha francesa, o corpus analítico 

tem aspecto dinâmico: não é inaugural nem é fechado, não é um dado apriorístico 

para o analista, mas constitui-se e renova-se no decorrer das análises, cabendo ao 

analista verificar regularidades e rupturas nesse corpus. 

Nesse recorte, teremos uma unidade discursiva, dentro da qual a análise 

procede à correlação entre a linguagem e suas condições de produção, que 

sustentam os efeitos de sentido e as posições-sujeito, na medida em que 

caracterizam a exterioridade do dizer18. Essa exterioridade refere-se ao tempo e ao 

espaço em que tal enunciação acontece e às formações ideológicas sustentadas 

pela formação social onde o dizer se origina, tudo isso movido e condicionado pelas 

relações econômicas estabelecidas naquele meio social, conforme entendem 

Pêcheux e Fuchs. Para eles, as condições de produção são marcadas pela luta de 

classes atravessadas pela instância do ideológico (Pêcheux e Fuchs,1990).   

Nunca é demais lembrar que o analista de discurso, ao ler o arquivo formativo 

de seu corpus, nunca é totalmente isento em suas leituras, nunca o faz sem uma 

tomada de posição, pois fazer AD – compreendida como uma teoria crítica da 

linguagem – pressupõe romper com um determinado modo cientificista positivista de 

produção do conhecimento, segundo Mariani (1998).   

Mas isso não significa que o procedimento analítico aqui proposto seja de 

ordem totalmente pessoal. Absolutamente. Mesmo considerando que o analista não 

pode escapar ao alcance da ideologia, para Lagazzi (1988) a teoria da AD considera 

que ele deve adotar um dispositivo metodológico científico em suas análises a fim de 

que seu trabalho, como em qualquer trabalho científico, não caia na pura 

subjetividade de um “achismo” do pesquisador, do tipo que já tem as respostas 

prontas e se limita a encontrá-las no corpus em estudo para comprovar conclusões 

pré-estabelecidas. 

Do contato diário com o corpus assim caracterizado surgiu nossa inquietação: 

algumas decisões permitiam a alteração do nome próprio do transexual pelo nome 

social enquanto outras decisões negavam essa possibilidade19. Parece haver uma 

                                            
18

 Para esta tese, durante as análises das SD, iremos nos referir  às posições-sujeito em jogo no 
discurso judicial como posição-sujeito juiz. 
19

 A questão do uso do nome social dos trans esteve em Repercussão Geral no Supremo Tribunal 
Federal desde 2015, o que causou no Judiciário uma verdadeira disputa de sentidos na definição de 
transexuais, transgêneros e travestis. Disponível em<http://www.portaldori.com.br/2017/01/12/sem-

http://www.portaldori.com.br/2017/01/12/sem-decisao-do-stf-justica-diverge-sobre-direitos-de-transexuais/
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tensão, uma disputa tácita pelo sentido do significante transexual, que comparece 

constantemente nas SD revestido de nomenclaturas jurídico-processuais tais como 

apelante, recorrente, interessado. Perguntamo-nos como é possível que um mesmo 

pleito judicial possa ser respondido de formas tão antagônicas pelo Judiciário 

brasileiro e nossa questão repousa justamente sobre o imaginário de sujeito trans a 

que as posições-sujeito juiz parecem se filiar.  

 

2.2 Nome de homem e nome de mulher: uma injunção à disjunção 

 

A escolha pela pesquisa focada nas ações de retificação do nome perante o 

Judiciário se justifica pela importância do nome próprio como relevante instrumento 

de controle do indivíduo: é através principalmente do nome próprio que somos 

submetidos ao império da Lei e do Estado, sendo então identificados e 

individualizados para controles das mais diversas naturezas: civil, penal, 

administrativa, tributária, através da outorga de direitos e obrigações. Sem um nome, 

estamos fora do alcance do ordenamento jurídico20.  

No caso específico do sujeito trans que busca o Estado para chancelar sua 

alteração de nome próprio – retirando o nome original do Registro Civil e nele 

inscrevendo o seu nome social – encontramos terreno fértil para que o Poder 

Judiciário faça circular em seu discurso um certo imaginário sobre o transexual, ao 

mesmo tempo em que se vale delas para, mais comumente, negar a adoção do 

nome social, num gesto que materializa um controle sobre o indivíduo de 

sexualidade “desviante” da sexualidade padrão: a heterossexualidade. 

Por essa ótica, cada sexo deve portar um nome compatível com sua natureza, 

existindo nomes de homem e nomes de mulher. Segundo a lei, um indivíduo deve 

ser registrado com um nome que espelhe o seu sexo biológico, isto é, o aparato 

                                                                                                                                        
decisao-do-stf-justica-diverge-sobre-direitos-de-transexuais/>. Acesso em 2 de maio de 2017. 
20

 Caso bastante ilustrativo foi trazido pela profa. Lucília Abrahão durante a banca de qualificação: ela 
lembrou que havia um artista de rua transexual que perambulava pelos arredores da Rua Augusta em 
São Paulo e era muito famoso naquela região. Como ninguém sabia seu nome, foi apelidado de 
Fofão da Augusta: diversas intervenções cirúrgicas mal-sucedidas tornaram-no muito parecido com 
antigo personagem da Turma do Balão Mágico. Houve grande dificuldade para encontrar sua família 
quando foi internado como desconhecido no Hospital das Clínicas em São Paulo, pois estava há mais 
de 20 anos vivendo na rua. Mais tarde identificado como Ricardo Correa, Fofão faleceu em 
15/12/2017, aos 60 anos, vítima de uma parada cardíaca (FELITTI, Ricardo. "Fofão da Augusta? 
Quem me chama assim não me conhece". 2017. Disponível em:<http:www.buzzfeed.com>. Acesso 
em 18 de abril de 2019.    

http://www.portaldori.com.br/2017/01/12/sem-decisao-do-stf-justica-diverge-sobre-direitos-de-transexuais/
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genital de nascimento21. Desse individuo espera-se, em termos heteronormativos, 

que tenha aparência e comportamentos ideologicamente atribuídos a seu sexo de 

nascimento e que oriente seu desejo sexual e sua afetividade para indivíduos do 

sexo oposto. A lei não permite ambiguidades22. Tampouco nossa formação social as 

permite. Quem não se adapta a essa verdadeira injunção à disjunção23 sofre 

gravíssimas sanções. 

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), as ações 

judiciais em que transgêneros, transexuais e travestis litigam pelo direito de usar 

oficialmente os nomes com que são socialmente conhecidos começaram a chegar 

timidamente ao Poder Judiciário brasileiro já na década de 9024, mas as discussões 

e polêmicas acerca dos sujeitos trans já habitam o imaginário popular de nosso país 

desde os tempos do Brasil colônia.  

Nome social tem sido a expressão preferida para designar o nome pelo  qual 

desejam ser tratados socialmente todos aqueles cuja identidade ou aparência não se 

identifique com o nome, ou o gênero do nome, que consta em seu registro de 

nascimento. A incompatibilidade entre nome registral e nome social causa incômodo 

naqueles que não se enquadram nas categorias sexuais legais estritamente binárias 

de homem e mulher e tem gerado comumente episódios vexatórios de exposição 

dessas pessoas ao escárnio público em situações tão corriqueiras quanto a exibição 

de um documento de identidade em um aeroporto ou a resposta à chamada pelo 

professor em uma sala de aula. 

Esse nome dito social pode ser livremente escolhido pela pessoa, de acordo 

com a imagem que tem de si e com a identidade de gênero com a qual se identifica. 

                                            
21

  Isso obviamente também pode ser problemático, como ocorre com recém-nascidos portadores de 
hermafroditismo ou pseudo-hermafroditismo: nesses casos o bebê pode ser registrado como 
transexual, mas os pais geralmente optam por uma cirurgia precoce para “adequar” a criança a um 
dos dois sexos permitidos ou possíveis em lei.   
22

 Nesse sentido, interessante a passagem da biografia de Thammy Gretchen, em que seu pai  
sugere uma escolha curiosa do nome do filho: “Durante toda a gestação de Gretchen, tinha certeza 
que teriam um menino. Tanta certeza que não escolheram um nome de menina. O bebe se chamaria 
Pedro Henrique. Ronny estava filmando o parto da esposa quando viu com seus próprios olhos que 
era uma menina. Neste momento teve uma inspiração, e um nome surgiu para ele na tela da 
filmadora: Thammy. Não era nenhuma homenagem; ele não se lembrava de ter ouvido esse nome em 
nenhum outro lugar (...) Curiosamente um nome que não é de mulher, nem de homem  (ZANELATTO, 
2015). 
23

 Vale lembrar que o discurso religioso das crenças abraâmicas há séculos sustenta, em outros 
discursos, como o jurídico, a disjunção fundamental entre os dois únicos sexos “permitidos” desde o 
mito da criação de Adão e Eva, insculpido na Bíblia, Gênesis, 1-11. 
24

 O site do Tribunal de Justiça de São Paulo informa que até 1997, no Brasil, apenas 37 transexuais 
haviam conseguido a autorização para uso do nome social, sendo 36 deles naquele estado. 
Disponível em <http:www.tj.sp.jus.br>. Acesso em 2 de maio de 2017.  



36 

Mas pode também ser fruto de um batismo simbólico feito por outros trans de seu 

meio social, tal como um rito de passagem para assunção de uma nova identidade, 

como também acontece com pessoas que recebem títulos de nobreza ou se 

convertem a certa religião, passando a ocupar novas posições hierárquicas dentro 

de uma ordem política ou religiosa. É dessa forma que reis e papas escolhem o 

nome como querem ser publicamente reconhecidos dali em diante. Nesse sentido, a 

mudança de nome não é nenhum problema...   

Como ainda não existe no Brasil lei específica25 a permitir essa alteração 

nominal pelos sujeitos trans – a despeito da recente decisão do Supremo Tribunal 

Federal que permitiu ao trans alteração administrativa do nome registral pelo nome 

social –, a situação ainda fica à mercê do convencimento dos membros do Poder 

Judiciário, que discursam contraditoriamente sobre o sujeito trans em suas 

sentenças e acórdãos, como admite o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

 

Entretanto, não há no Brasil uma legislação que regulamente e de-
termine a alteração imediata do registro civil. Assim, resta ao tran-
sexual pleitear judicialmente a alteração. Alguns juízes permitem a 
mudança do prenome do indivíduo, com fundamento nos princípios 
da intimidade e privacidade, para evitar principalmente o constran-
gimento à pessoa. Outras decisões, por sua vez, não acatam o pe-
dido, negando-o em sua totalidade, com base estritamente no crité-
rio biológico. Há também decisões que, além da alteração do pre-
nome, determinam que a mesma seja feita com a ressalva da con-
dição transexual do indivíduo, não alterando o sexo presente no re-
gistro. Finalmente, há decisões que não só permitem a mudança do 
prenome como a do sexo no registro civil (STJ, 2015)26. 

  

Isso justifica nosso interesse pelo discurso jurídico das decisões judiciais que 

constituem nosso corpus para os fins deste trabalho em AD, considerando que o 

discurso é um dos aspectos materiais da ideologia, produzida e reproduzida pelo 

vínculo inseparável entre o sujeito, a língua e a história (PÊCHEUX e FUCHS, 1990, 

p. 163).  

Até o momento desta pesquisa, o Poder Judiciário constituía a única via de 

acesso27 para alteração do nome registral em favor  do social; entretanto, ao mesmo 

                                            
25

 Mesmo com a decisão da ADIN 4275, continua não havendo um permissivo legal para a mudança 
nominal do indivíduo trans. A mudança do nome feita diretamente em Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Naturais foi autorizada por decisão judicial, não por lei. 
26

 Superior Tribunal de Justiça. Disponível em https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/154275355/o-direito-
dos-individuos-transexuais-de-alterar-o-seu-registro-civil. Acesso em 2 de maio de 2017.  
27

 Como já se disse, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal permitiu a troca do nome do 

https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/154275355/o-direito-dos-individuos-transexuais-de-alterar-o-seu-registro-civil
https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/154275355/o-direito-dos-individuos-transexuais-de-alterar-o-seu-registro-civil
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tempo em que se mostrava capaz de oferecer solução ao problema do requerente, 

também o expõe à incerteza quanto à decisão de cada juiz, que podem divergir, 

como têm divergido, de uma comarca para outra e entre os próprios tribunais.   

O discurso posto em funcionamento no arquivo constituído por decisões  

judiciais acerca desse assunto apresenta diferentes sentidos  para o sujeito trans no 

imaginário dos tribunais, possibilitando uma construção de sentidos até mesmo 

contraditórios entre eles, para além da estrita possibilidade do discurso da lei, que 

ainda prima por uma pretensa univocidade do sentido e pela proibição da 

ambiguidade que o sujeito trans expõe aos olhos da sociedade.  

Segundo a lei brasileira, o nome deve refletir a exata coincidência entre sexo 

anatômico e identidade de gênero, não admitindo nenhuma ruptura expressa nesse 

modelo, como se fosse possível um batimento exato entre a ordem das coisas e a 

língua. Em outras palavras: é como se a lei quisesse erradicar ambiguidades a 

qualquer preço, mas nem mesmo a norma é capaz de erradicar o sentido duplo do 

campo das nomeações, haja vista existirem nomes ambíguos28 por natureza: Edir, 

Aldair, Andrea, Jaci, etc... 

O interessante é que em Edir, por exemplo, a ambiguidade se dá no nível do 

significante, que pode ser usado indistintamente para nomear homens ou mulheres. 

Mas quando um indivíduo trans, publicamente conhecido por um nome feminino, 

como Milena, por exemplo, (como surgirá em uma SD mais à frente), vê negado seu 

pedido judicial para uso desse seu nome social, percebemos que o Estado está 

lutando contra uma ambiguidade que não é nominal, mas se materializa no corpo 

mesmo do sujeito.  

Em princípio, não há dúvidas de que Milena seja um típico nome de mulher. 

Mas não podemos dizer o mesmo quanto ao trans que o utiliza socialmente: seria 

ele mulher ou não? É nesse momento que o Estado, através do Judiciário tem 

exercido seu controle sobre as identidades dos seus jurisdicionados, mantendo em 

um limbo jurídico aqueles que não se encaixam nas categorias binárias de homem e 

mulher com as quais trabalha o Direito e as ciências de um modo geral.      

Esse complicado batimento entre signo e significado, entre a língua e a ordem 

das coisas, é questionado por Haroche.  Lembrando a importância de se analisar a 

                                                                                                                                        
transexual pela via administrativa, diretamente nos Cartórios de Registro Civil de Pessoas naturais. 
28

 Para uma lista de nomes unissex, em diferentes idiomas, confira Dicionário de Nomes Próprios, 
disponível em <:www.dicionariodenomesproprios.com.br/nomes-unissex/>. Acesso em 15 de agosto 
de 2017.  
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arbitrariedade saussureana estabelecida entre signo e significado pela consideração 

de fatores externos ao sistema linguístico, Haroche levanta a hipótese de que o 

dualismo, essa disjunção entre a ordem dos signos e a ordem das coisas, poderia 

ter explicação no funcionamento do aparelho jurídico atrelado às demandas da 

economia: 

O dualismo não constituiria senão um elemento ligado à ideologia e, 
entre outros, ao que, no direito, decorre das necessidades 
econômicas. O dualismo implica uma disjunção necessária entre 
uma causalidade interna (e consequentemente recalcada) dos 
signos, e uma causalidade externa, por um lado fortuita, imputável à 
história, ao sujeito, e, em nenhum caso, suscetível de explicar a 
causalidade interna (HAROCHE, 1992, p 36).    

 

Vê-se daí que a necessidade de nomear sem ambiguidade os sexos acaba 

sendo, em última instância, um comando da economia refletido na lei: homens e 

mulheres desempenham funções econômicas bastante distintas no modo de 

produção capitalista, gerando status jurídicos diferentes para cada sexo29. Para 

Haroche, a ambiguidade remete ao extralinguístico e assume mais adiante que seja 

sempre tida como um fato negativo, algo que se deva corrigir, evitar ou descartar a 

qualquer preço (idem. p.43).  

Nomear uma pessoa é ato de interpelação ideológica para inseri-la sob o 

controle do Estado e do Direito. O nome é sinal distintivo de individualização, mas é 

igualmente instrumento de controle jurídico sobre a pessoa.  É distinção desejável, 

mas nem sempre possível, entre os sexos. Mas também é um texto: que vem do 

outro, do desejo dos ancestrais, mas só se torna próprio o nome com o qual seu 

portador se identifica, o nome do qual ele efetivamente se apropria. Do contrário, o 

nome se torna apenas um destino que pesa com muita autoridade na realidade 

psíquica de uma pessoa (MARTINS, 1991).   

Isso se torna ainda mais importante em relação a pessoas trans, que não se 

identificam nem com o corpo em que nasceram nem com o nome que lhes foi dado. 

Recorrem ao Estado pleiteando a mudança definitiva de seu prenome, enxergando 

nele, Estado, a instância de poder que chancelaria a troca dos nomes e espancaria 

quaisquer dúvidas quanto à identificação civil daquela pessoa. 

                                            
29

 Por status jurídico podemos compreender os diferentes pacotes de direitos e deveres que nos são 
dados para cada posição social que ocupamos ao longo da vida. A questão da aposentadoria por 
idade é um exemplo disso: homens se aposentam com um idade e mulheres com outra. São status 
jurídicos distintos. 
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Assim é que os tribunais têm recebido inúmeros pleitos de retificação do 

registro civil de pessoas trans; entretanto, ao decidi-los, discursivizam esse sujeito 

ora como cidadão titular de direitos ora como pessoa potencialmente perigosa, mas 

a lei ainda o confina no limbo da ambiguidade semântica, pois não permite que um 

corpo biologicamente masculino ou feminino carreguem nome e gênero usualmente 

pertencentes ao sexo oposto: o nome social e a identidade de gênero não podem, 

segundo a lei, causar “confusão” no seio da sociedade. 

Há nisso tudo uma contradição que preciso apontar. Obviamente, a lei não 

obriga ninguém a mudar seu nome contra sua própria vontade. Mas se um indivíduo 

Edir, do sexo masculino, entende que a ambiguidade de seu nome lhe traz algum 

tipo de desconforto e, por isso, deseja mudá-lo, ele irá acionar o Judiciário com 

grandes chances de que seu pleito seja atendido. Com os sujeitos trans, conforme 

veremos nas análises, isso nem sempre vai acontecer. É patente que a lei não 

funciona igualmente para todos...   

Mariani, ao discutir o papel da imprensa na construção do Partido Comunista 

Brasileiro como inimigo da pátria, faz interessante digressão que entendo aplicar-se 

ao discurso do Poder Judiciário com bastante propriedade: 

 

(...) indagávamos de que modo havia se formado no discurso 
jornalístico-politico um consenso que instituía o PCB no lugar de 
inimigo da pátria. Esta indagação preliminar nos levou a discutir o 
papel da imprensa como uma instituição que, apesar de ter na 
heterogeneidade uma característica constitutiva, funciona 
desambiguizando o mundo, homogeneizando os sentidos e 
instituindo „verdades‟ que ela mesma coloca em circulação 
(MARIANI, 1998).        

 

Essa mesma indagação pode ser dirigida ao Judiciário, com alguns ajustes: 

de que modo suas decisões instituem verdades, postas em circulação pela 

jurisprudência, homogeneizando certos sentidos em detrimento de outros, olvidando 

a heterogeneidade constitutiva da lei e apagando o político como espaço de 

contradição de sentidos. Vale lembrar que o espaço político é o espaço do ranger de 

sentidos, da luta entre palavras, da disputa por quais vão sobreviver e quais vão ser 

silenciadas.  

O Judiciário, como momento judicante do Estado, constitui uma das três 

hastes de sustentação do poder, ao lado dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo 

estes últimos mais associados à política, uma vez que o acesso a seus cargos dá-se 
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por voto popular direto. Ainda que não seja da alçada do Judiciário a criação das 

normas jurídicas – como acontece com o Legislativo –, é sua função constitucional 

interpretar a lei e aplicá-la aos pedidos e conflitos de interesses que lhe são 

submetidos pela via jurisdicional contenciosa.  

Ergue-se, assim, também o Judiciário, à sua maneira, como instituição 

política, instância relacionada às práticas de constituição e organização do poder 

nas formações sociais, uma vez que, ao julgar, o juiz sedimenta determinados 

sentidos e silencia outros tantos. Produzir sentidos em sede jurisdicional é 

importante prática política que pode “pelo discurso transformar as relações sociais 

reformulando a demanda social” (HENRY apud MARIANI, 1998).       

Dessa forma, a presente tese tem justificativa tríplice: uma discursiva, na 

medida em que se estará contribuindo para a compreensão da construção de 

sentidos para o sujeito trans no discurso decisório do Estado-juiz; uma jurídica, na 

medida em que estaremos promovendo uma reflexão sobre como o discurso oficial 

do Estado impacta a garantia de direitos e deveres e a aplicação igualitária da lei; e, 

por fim, uma justificativa de cunho social, uma vez que se está pensando no acesso 

de sujeitos trans à Justiça e como isso é capaz de lhe viabilizar o gozo de direitos 

civis e direitos humanos fundamentais. 

 

2.3 A paradoxal natureza jurídica do nome próprio: um direito-dever 

 

Foucault (1997 [1975]) denuncia que o Estado exerce seu poder sobre as 

massas populares através de mecanismos de individualização, que promovem 

através da lei o isolamento do individuo através de um sistema exaustivo de 

identificações e classificações (nome, nacionalidade, estado civil, filiação, profissão, 

endereço, carteira de identidade, CPF, etc...), que busca tornar indefeso o sujeito de 

modo a melhor controlá-lo. É imperiosa necessidade do Estado que todo homem 

seja visível, legível, transparente... 

A seu turno, Pêcheux (1997 [1988]) faz ver que o discurso jurídico é capaz de 

promover a intercambialidade desse sujeito em face do Estado, que pode ser “todo” 

e “qualquer um” por força das estruturas de dedução lógica sobre as quais se funda 

a construção linguística da lei. Para ele, o funcionamento do nome próprio aproxima-

se ao do discurso jurídico: ainda que seja um índice de identificação do sujeito, pode 

deslizar para a indeterminação e operar linguisticamente como um pronome (“ele”, 
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“todos”) ou como um comando normativo (“aquele que fizer x sofrerá y”), nem 

tampouco pode ser considerado ao abrigo da ideologia.    

O discurso jurídico é associado por Benveniste (apud BOURDIEU, 

2008[1982]) a um ritual social que limita situações de imposição nas quais o 

formalismo de uma competência técnica, que pode ser inclusive imperfeita, se 

exerce uma competência social: a de falar com autoridade, dizer aquilo que deve 

ser. Esse discurso jurídico para Bourdieu (2008 [1982]) tem como interlocutor 

principal o Estado, que funda suas normas sobre os pressupostos da racionalidade, 

da previsibilidade e da calculabilidade, caracterizando-se como uma palavra criativa, 

isto é “que faz existir o que ela enuncia”.  Não sem razão, Nader (2002) explica que 

o mundo das normas, o mundo da Ciência Jurídica, é o mundo do “dever ser”: 

aquela realidade ideal a que o comando normativo determina que os fatos cotidianos 

se devam se ajustar.  

Chamo atenção para o fato de que, ao dominar o modo de produção 

capitalista e suas condições de produção, impactando na forma-sujeito discursiva 

contemporânea (o sujeito-de-direito), o discurso jurídico também não escapa à 

ideologia e opera também na ilusão de transparência das palavras, como se tudo, 

inclusive o nome, tivesse um sentido único, conforme adverte Pêcheux (1997 

[1988]). E isso não se pode perder de vista nas análises. 

Para os fins da Ciência Jurídica, o nome da pessoa humana tem natureza 

jurídica dúplice: configura um direito linguístico inalienável, tal como expresso no art. 

3º. item 1, da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (DHDL)30, e apresenta-

se como um direito da personalidade, tal como determina o artigo 16 do Código Civil 

brasileiro, inscrito na Lei federal 10.406/0231.   

Bittar (2000) ensina que por direitos da personalidade deve-se compreender 

todos os direitos que cada pessoa tem sobre os atributos físicos, morais e psíquicos 

componentes de sua própria personalidade, dentre os quais se podem elencar o 

direito à vida, à(s) liberdade(s), à privacidade, à honra, à imagem e, no caso 

específico de nosso trabalho, o direito ao nome, componente da identidade da 

pessoa humana. 

                                            
30

 DHDL, art. 3. Esta Declaração considera como direitos individuais inalienáveis que devem ser 
exercidos em todas as situações os seguintes: o direito a ser reconhecido como membro de uma 
comunidade linguística; o direito ao uso da língua em privado e em público; o direito ao uso do próprio 
nome (grifo nosso); 
31

 CC, art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. 
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O nome, para o Direito, é um dos mais importantes atributos de 

individualização da pessoa humana e sua função social reside na necessidade de 

identificação precisa – tanto quanto se julgue que ela pode ser – dos indivíduos no 

meio social, tanto para atribuir-lhe direitos quanto para exigir-lhe o cumprimento de 

obrigações.  O nome é importante componente do direito fundamental à identidade: 

 

Com efeito, o nome e outros sinais identificadores da pessoa são os 
elementos básicos de associação de que dispõe o público em geral 
para o relacionamento normal, nos diversos núcleos possíveis: 
familiar, sucessório, negocial, comercial e outros. Cumpre, aliás, 
duas funções essenciais: a de permitir a individualização da pessoa e 
a de evitar confusão com outra. Possibilita seja esta pessoa 
imediatamente lembrada, mesmo em sua ausência e a longas 
distâncias (BITTAR, 2000).      

 

Não obstante, em razão da bilateralidade de toda relação jurídica, afirmar o 

nome como um direito nos impõe a necessidade de atrelarmos a ele um dever. 

Como se afirma comumente na Ciência Jurídica, a cada direito corresponde um 

dever: se ter um nome é um direito, para Medeiros (2011) nomear é um dever, uma 

obrigação cívica e jurídica perante o Estado. É pelo nome, principalmente, que o 

Estado burguês capitalista interpela os indivíduos em sujeitos-de-direito. 

Assim, por força de lei, o registro do nome da pessoa humana não é ato 

facultativo, não é facultas agendi. A própria lei obriga que a pessoa recém-nascida 

seja registrada e estabelece para isso um prazo de 15 dias a contar do nascimento, 

podendo ser dilatado para 3 meses, caso os pais declarantes comprovem residência 

distante mais de 30 km do Cartório competente para prática do ato registral, 

conforme art. 50 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos). 

A referida norma não deixa margem quanto à obrigatoriedade do registro de 

nascimento32, onde deve necessariamente constar o nome do registrando, inclusive 

ampliando o leque de pessoas que tem a obrigação legal de fazê-lo33. 

                                            
32

 Vale lembrar que o Código Penal tipifica como crimes condutas contrárias à obrigatoriedade e 
veracidade do registro de nascimento. Cf. arts. 241, 242 e 243 do CP.   
33

 Lei de Registros Públicos, art. 52. São obrigados a fazer declaração de nascimento 
1o) o pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no § 2o do art. 54; 
2º) no caso de falta ou de impedimento de um dos indicados no item 1o, outro indicado, que terá o 

prazo para declaração prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias; 
3º) no impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior achando-se presente; 
4º) em falta ou impedimento do parente referido no número anterior os administradores de hospitais 

ou os médicos e parteiras, que tiverem assistido o parto; 
5º) pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe. 
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Para o Direito, tornamo-nos pessoa a partir do nosso nascimento com vida34, 

sendo o registro de nascimento ato meramente declaratório da condição de titular de 

direitos e deveres que todos adquirimos ao nascer. Em Guimarães, vemos que dar 

nome ao nascido é ato que se dá no espaço de enunciação da Língua Oficial do 

Estado, confirmando sua inserção na sociedade sob a égide do Estado de Direito 

(GUIMARÃES, E. 2005).  

Vê-se assim certa equivocidade na concepção do nome próprio apenas como 

direito. É preciso compreender que, quando se trata de nomear, trata-se, 

simultaneamente, de um dever imposto aos pais ou seus representantes. O nome, 

pode-se dizer, como todos os demais direitos da personalidade é direito do 

nomeado, mas dever para quem nomeia. Isso traz uma ruptura nos pares 

dicotômicos sobre os quais se assenta a teoria jurídica contemporânea.  

Como apontado por Ferraz Junior (2003), a atual sistematização científica da 

teoria jurídica trabalha com diversos binômios supostamente inconfundíveis e 

organizadores da racionalidade jurídica: direito/dever, nulidade/anulabilidade, 

prescrição/decadência, licitude/ilicitude, tipicidade/atipicidade etc. Os elementos 

desses pares supostamente obedecem a uma lei de disjunção: ou isto ou aquilo. No 

discurso jurídico – como acontece no discurso científico positivista em geral –, uma 

coisa não pode se confundir com outra, operando como excludentes semânticas um 

em relação ao outro. No entanto, em AD somos obrigados a perceber e admitir que a 

equivocidade é constitutiva da língua, é própria de sua natureza, constituindo um 

”lugar privilegiado de expressão do equívoco” (FERREIRA, 2000). 

A respeito dessa disjunção “ou A ou B” dentro da qual opera o jurídico,  a AD 

faz perceber que não se trata de uma dicotomia tão eficaz e cirúrgica quanto se crê. 

Da mesma forma que concebe a impossibilidade de se dizer tudo na língua, a AD 

também demonstra que não existe uma relação exata termo a termo pela qual cada 

palavra de uma língua se refira fielmente a uma coisa, e somente a ela, no mundo. A 

língua é da ordem da incompletude, como, aliás, também o são os sentidos e os 

sujeitos. Segundo Ferreira (2000), esse espaço indomável da língua, concebido 

como o seu real, são lugares de resistência contra a ilusão de transparência do 

sujeito, do mundo e da própria língua.  

Dessa forma, podemos intuir que a construção do nome próprio como direito 

                                            
34

Código Civil, art. 2
o
 . A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei 

põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 
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também ela está sujeita a essa ambiguidade. É Pêcheux (2015) quem nos lembra de 

que o sentido sempre pode ser outro, podendo deslizar discursivamente. Pela visada 

da AD, não se trata, como quer a Ciência Jurídica, de um direito exclusivamente: 

impõe-se o nome próprio como dever, dever de quem nomeia, de quem tem a 

obrigação legal de registrar o recém-nascido. O nome próprio seria, assim, um 

paradoxo legal: não cabe na disjuntiva “direito ou dever”; pelo contrário, constitui-se 

simultaneamente como direito e dever. 

Após cumprirem sua obrigação jurídica de nomear, a posição dos pais como 

nomeadores é apagada pelo ato oficial de emissão da certidão de nascimento. 

Apaga-se toda a memória da nomeação familiar e entra em cena uma nomeação 

meramente administrativa. O Estado reveste de solenidade o registro do nascimento, 

chancela-o e assume a posição de enunciador do nome. A partir daí surge um efeito 

de unicidade, que aponta para a equação “um nome para uma pessoa”, e deve ser 

entendida como um processo de identificação social de quem se nomeia, como um 

processo de subjetivação (GUIMARÃES, E. 2005). 

Mariani explica que essa nomeação legal: 

produz um efeito de unicidade a partir do momento em que essa 
atribuição de um nome próprio funciona identificando histórica e 
socialmente o sujeito em questão, unicidade entendida como 
produção de um efeito de colamento entre nome e pessoa. É o que 
permite ao Estado interpelar e responsabilizar esse sujeito (...) 
(MARIANI, 2014).   

Entretanto, o que temos nesta tese, em termos de corpus analítico, são 

decisões acerca de um pleito judicial em que se busca a mudança do nome 

originalmente dado pelos pais – que o sujeito trans rejeita – por um novo nome, o 

nome social – com o qual o sujeito trans realmente se identifica e se apresenta ao 

mundo. Nessa ação judicial, o sujeito trans busca redefinir a relação nome-pessoa a 

partir de sua própria perspectiva, como se ele fosse agora seu próprio nomeador, 

ainda que o outro seja também considerado nessa modificação.  

 Para pensar o ato de mudar de nome, trago novamente Mariani. Firme na 

doutrina de Lacan, a autora segue explicando a importância do nome próprio no 

processo de subjetivação – na estruturação psíquica do sujeito –, à medida que 

inscreve o corpo do neonato em “redes de significantes já instaladas e submetidas 

às leis da história, da cultura e de uma novela familiar específica”, o que se conhece 

em Psicanálise como o lugar do grande Outro. É o nome próprio que realiza essa 
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inscrição do infans no simbólico, permitindo sua humanização, e consequentemente 

sua entrada na lei e na cultura (MARIANI, 2014).   

 Cabe ressaltar que, nessa rede de significantes, o nome próprio percorre todo 

um trajeto social, sofrendo alterações das mais diversas naturezas de acordo com o 

momento e o lugar ocupado pelo sujeito nomeado. O nome pode mudar 

socialmente, a partir de “outros lugares de enunciação que renomeiam o que se 

nomeou do lugar do pai” (GUIMARÃES, E. idem).  

A nomeação  de uma pessoa não é unívoca no processo de sua vida social. 

Assim é que um José Roberto de Oliveira poderá ser Beto ou Betinho para o 

ambiente familiar, Zé para os amigos, Oliveira para os colegas de trabalho, ou 

Roberta para o próprio titular do nome. 

Ao postular a substituição de seu nome original por seu nome social, o sujeito 

trans recusa a memória de denominação vigente em seu momento de nascimento, 

mas busca oficializar uma memória de outra denominação, oriunda do próprio sujeito 

ou de terceiros, em circunstâncias que guardam sua própria temporalidade. O sujeito 

trans recusa essa denominação original; não recusa, entretanto, o aval do Estado 

para seu novo nome. É nessa circunstância que o sujeito juiz irá movimentar os 

sentidos acerca do sujeito trans ao decidir seu pedido judicial para retificação de seu 

nome.         

 

2.4 As regularidades do corpus: sentidos para o sujeito transexual no discurso 

judicial 

 

Ao decidir sobre a mudança do nome registral, interpretando a lei, os juízes-

desembargadores dizem de um determinado imaginário sobre o sujeito trans, 

oscilando entre a permissão para uso do nome social e a negação desse direito. 

Podemos elencar como principais pontos de tensão que chamaram nossa atenção 

nos diversos gestos de leitura das SD selecionadas para este trabalho, 

caracterizando regularidades no discurso dos tribunais: 

a) a necessidade de desambiguação do sujeito trans: as decisões favoráveis 

para o uso do nome social geralmente requerem comprovação de cirurgia de 

redesignação sexual (transgenitalização) como prova crucial para deferimento da 

mudança registral; 

b) a relação entre nome próprio, sexo e aparência feita pelos tribunais para 
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decidir as causas de retificação do registro civil de sujeitos trans; 

c) a contradição nos acórdãos: as decisões oscilam entre alterar o registro 

nominal civil para garantir dignidade ao sujeito trans ou manter imutável seu nome 

próprio como forma de estigmatizar o sujeito e proteger a sociedade contra esse 

sujeito ambíguo e potencialmente perigoso; 

d) as finalidades pessoal e  jurídico-social de um nome próprio, considerando 

que um nome atende não só à necessidade individual de construção de sua 

personalidade como também a uma demanda pública para que esse individuo possa 

ser identificado no meio social, tanto para atribuição de direitos quanto para 

exigência de deveres. 

e) o funcionamento do discurso jurídico-judicial, fazendo transparecer a 

generalidade das normas para promover o apagamento das individualidades sub 

judice. 

Esses questionamentos nos fizeram perceber regularidades nas decisões dos 

tribunais acerca do sujeito transexual e o corpus foi assim  indicando os eixos de 

análise a serem percorridos dentro do arquivo constituído pelas sentenças:  

a) sentidos de desconfiança e perigo;  

b) sentidos de doença e desequilíbrio mental; 

c) sentidos de cidadania e respeito.   

Como se desenvolverá em capítulo posterior sobre nossos pressupostos 

teóricos, na teoria da AD pecheutiana, alguns postulados centrais básicos precisam 

ser marcados: os sentidos não estão nas palavras, mas no processo discursivo em 

que elas aparecem; o discurso não é mera troca de informações entre interlocutores, 

mas efeito de sentido entre posições-sujeito discursivas; os sentidos são veiculados 

por essas posições-sujeito, dentro de certas circunstâncias históricas, afetados pela 

ideologia e pelo inconsciente; a língua é a materialidade do discurso e não é estável, 

nem homogênea, nem linear, tendo o equívoco como seu real, na esteira de Mariani 

(1998) e Orlandi (2006).    

Assim é que nos propomos a pensar discursivamente a constituição dos 

sentidos para o sujeito trans no bojo das decisões judiciais nas ações de retificação 

de registro do nome civil. Pensar pela ótica da AD implica compreender que a 

construção desses sentidos – embora disso não se aperceba o enunciador – dá-se 

através da confluência de campos de saber cuja opacidade ou não transparência é 

materialidade comum: a língua, a história e inconsciente. 
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Implica ainda entender que esses três campos não simplesmente se somam 

para criar o lastro teórico da Análise do Discurso, mas que oferecem subsídios para 

que a AD seja verdadeira disciplina de entremeio, com estatuto próprio e 

constituindo, como se disse, em uma metodologia crítica de leitura de arquivos, 

segundo Orlandi (idem).     

Enquanto disciplina de entremeio, a Análise do Discurso surge elegendo um 

objeto teórico específico: o discurso, entendido como efeito de sentido entre 

interlocutores. Para Orlandi (2006), ele extrapola o linguístico e abarca questões 

exteriores à língua, questões de cunho social, político, histórico e ideológico – que 

certamente também não estão fora da linguagem – afetando diretamente os modos 

como o sentido se produz.  

 

2.5  Sobre as ementas dos acórdãos: a modalidade textual sob análise  

 

Faço agora uma breve digressão sobre a modalidade textual selecionada para 

análise neste trabalho: as ementas dos acórdãos. As sequências discursivas que 

recortei para compor o corpus são constituídas por ementas de julgados dos 

tribunais: um texto relativamente curto contendo uma síntese do posicionamento da 

Corte acerca de um determinado assunto já decidido, funcionando como um resumo 

do inteiro teor do julgado. 

 A linguagem das ementas tem normalmente um caráter simplificado, tal como 

um telegrama, em que o órgão julgador – geralmente o próprio desembargador 

relator atua como ementarista –  utiliza apenas os termos centrais, ou palavras-

chave, para se referir ao conteúdo que será encontrado no acórdão caso o leitor 

deseje ter acesso ao inteiro teor da decisão.  

Embora deva funcionar como resumo do acórdão para facilitar a pesquisa 

jurisprudencial, a ementa é independente dele e não faz parte do julgado em si. Ela 

é uma modalidade textual à parte, contígua ao acórdão, criada exclusivamente para 

fim de pesquisa, atuando como documentário facilitador do processo de recuperação 

da informação, conforme explica Guimarães:  

 

Na condição de resumo, deve o dispositivo ser informativo (e não in-
dicativo), substituto do documento original no processo inicial de 
pesquisa. Deve ser inteligível por si só, sem depender do cabeçalho 
ou do acórdão, mormente pelo fato de que, dado o prestígio que a 
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ementa jurisprudencial goza no meio jurídico, será ela, via de regra, 
transcrita em peças processuais e pareceres para representar um 
determinado acórdão, seguida de referência bibliográfica do mesmo 
(GUIMARÃES, J. 2004).    
 

O autor diz textualmente: a ementa é um “substituto” do texto original. Há aí 

um efeito de intercambialidade entre ementa e julgado que precisa ser pensado 

discursivamente. A ementa faz equivaler o texto todo, mas isso não é de fato 

possível, já que ela promoverá diversos apagamentos a fim de resumir as ideias 

julgadas relevantes pelo ementarista. E esses apagamentos terão algo a nos dizer 

acerca do sujeito trans...   

Ainda segundo o mesmo autor, as ementas possuem duas formas de 

apresentação: topicalizadas e textuais. Nas primeiras, encontramos apenas as 

palavras-chave que funcionam como resumo da ideia central do acórdão, o que 

chamamos verbetação; nas segundas, além da verbetação, encontramos um 

pequeno texto informativo sobre o resumo da decisão, tais como:    

 
JUSTA CAUSA – INSUBORDINAÇÃO – VIDA PREGRESSA 
MARCADA POR PUNIÇÕES – NÃO COMPROVAÇÃO DA ÚLTIMA 
FALTA – RESCISÃO   IMOTIVADA – VERBAS INDENIZATÓRIAS 
DEVIDAS. 
 
NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – ENCERRAMENTO 
INTEMPESTIVO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Se o juiz do feito 
encerra a  instrução sem atender ao pedido de prova testemunhal, 
requerida em tempo hábil, configura-se cerceamento de defesa, com 
nulidade do processado a  partir daquele despacho. 

 

 A ementa propõe-se a ser um resumo do julgado, fazendo equivaler ao texto 

todo do acórdão, como se pudesse de fato dar conta do todo sem promover deter-

minados apagamentos e sem recortar o que deve aparecer na verbetação topicali-

zada ou textual. Enquanto analistas do discurso, devemos observar cuidadosamente 

não só o que se fala expressamente ali, mas também o que fala através do silencia-

mento.  

 Nas ementas topicalizadas, os espaços de silenciamento entre os verbetes 

escolhidos são ainda maiores e a conexão entre eles se torna ainda mais frágil e 

nem sempre acessível ao leitor. Nas ementas textuais, o ementarista busca oferecer, 

através do recorte de um pequeno trecho do julgado, algum subsidio para que se 

perceba a coerência entre os verbetes escolhidos. Mas há importantes espaços de 

significação no silêncio produzido por essas ementas. 



49 

 Orlandi chama atenção para o fato de que o silêncio também significa de múl-

tiplas maneiras. Enquanto a linguagem estabiliza o movimento dos sentidos, o silên-

cio permite larga movimentação para sentidos e sujeitos. Para ela, “a linguagem em-

purra o que ela não é para o „nada‟. Mas o silêncio significa esse „nada‟ se multipli-

cando em sentidos: quanto mais falta, mais silêncio se instala, mais possibilidade de 

sentidos se apresenta” (ORLANDI, 1995).   

 A autora distingue modalidades de silêncio, traçando um paralelo entre o si-

lêncio fundador – que faz parte e é necessário ao movimento dos sentidos – e  o si-

lenciamento, que tem viés político35, uma vez que pressupõe o apagamento de cer-

tas palavras em benefício do emprego de outras: diz-se uma coisa para não se dei-

xar dizerem outras. O silêncio fundador, ou fundante, é aquele essencial à produção 

de sentido em todas as línguas. É o espaço de recuo da linguagem que nos permite 

captar ou compreender os sentidos das palavras ali empregadas36. No silenciamen-

to, Eni aponta não para um movimento de calar algo ou alguém, mas para um movi-

mento de escolher e o que vai e o que não vai ser dito, o que será traduzido em pa-

lavras para que outras palavras ali não se inscrevam, sofrendo efetivo apagamento 

(idem). 

E esse movimento de apagamento de palavras nas ementas topicalizadas de-

ve ser analisado discursivamente em razão dos sentidos que cala e dos sentidos 

que faz circular acerca do sujeito trans, tanto na perspectiva do silêncio fundador 

quanto do silenciamento. Não devemos, segundo Orlandi, buscar traduzir em pala-

vras os sentidos do silêncio, mas os processos de significação que ele põe em jogo. 

  Ainda quanto à ementa, Guimarães elenca as onze características que dela 

se exige, assim elencadas e explicadas por ele:  

a) clareza: eliminação de obscuridades tanto quanto possível; b) ob-
jetividade: resumo preciso da ideia central do acórdão; c) concisão: 
texto de leitura sucinta, rápida e fluente; d) afirmação: texto com 
construções afirmativas, sem dupla negação;  e)  proposição: opção 
pela completude sintática dos termos da oração (sujeito + verbo + 

                                            
35

 Em AD, o politico nos remete à divisão dos sentidos na língua, o embate entre sentidos, situação 
em que alguns deles poderão circular e outros não. 
36

 Durante uma aula da disciplina Conceitos em Análise do Discurso, a professora Silmara Dela Silva 
ofereceu elucidativo exemplo do funcionamento desse silêncio. Ela nos ofereceu como exemplo a 
sentença “A janela está quebrada” e fez ver que não é necessário nem pertinente que se tente 
explicitar sentidos para cada termo da frase, como se construíssemos “A janela, abertura muito 
comum nas paredes das construções para que se tenha acesso à luz solar ou à ventilação, está 
quebrada”. Essa saturação ou hipertrofia do sentido não acontece. O sentido para “janela” irá surgir 
no espaço do silêncio. Silêncio fundador. Eni destaca: “No silêncio, o sentido é” (ORLANDI, 1995).  
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objetos + adjuntos); f) precisão: utilização de termos jurídicos de sen-
tido mais estabilizado em Direito; g) coerência:  cuidado com a não 
contradição entre os termos textuais; h) correção: respeito às normas 
gramaticais; i) seletividade: escolha do assunto central e realmente 
relevante para pesquisas futuras; j)  análise prévia: deve ser constru-
ída após a análise do julgado e não configurar mera cópia de trecho 
deste; l) independência; deve ser inteligível por si só, independente-
mente da leitura do inteiro teor do acórdão (GUIMARÃES, J. idem). 

  

Diante desse rol de características desejáveis em uma ementa, conforme ex-

posto pelo autor, o analista do discurso passa a perceber o esforço despendido na 

(vã?) tentativa de controlar e fechar os sentidos de um texto, principalmente quando 

se trata de um texto com a finalidade de resumir outro, como se fosse possível aqui-

latar a equivalência semântica entre ambos.  

Pela visada da AD, compreendemos que – apesar de todo esse esforço para 

alcançar uma desejada transparência na língua – não há tal possibilidade, visto que 

o real da língua é o equívoco. Falar é estar na névoa.37 E é justamente nesse ponto 

que a ideologia funciona: na opacidade da linguagem, na ilusão da transparência da 

língua. E essa ideologia se produz no ponto de contato entre a materialidade da lín-

gua e a materialidade da historia, ou seja, no discurso, que, enquanto efeito de sen-

tidos entre sujeitos, produz-se no jogo das diversas formações discursivas que re-

cortam o interdiscurso, refletindo na língua as posições e confrontos ideológicos 

desses sujeitos (ORLANDI, 1995). 

Com relação à escrita das ementas, é comum que o juiz, ao elaborá-las, opte 

por construções sintáticas no presente do indicativo que apaguem o sujeito 

enunciador da decisão: frases nominais, construções na voz passiva que omitem o 

agente, orações com sujeito indeterminado. Na ementa, o autor do pedido judicial é 

referido sempre em 3a. pessoa. Tudo isso cria um efeito de isenção e 

imparcialidade, como se a decisão promanasse do Estado – de dentro do mármore 

frio da estátua de Thêmis? – e não de um sujeito identificado com uma dada 

formação discursiva, considerando as condições de produção daquele a quem o 

Estado conferiu poderes jurisdicionais para decidir litígios em seu nome. 

 Assim como Medeiros (2011) aponta acerca do discurso jornalístico não 

assinado, as ementas dos tribunais também não tem assinatura: referem-se tão 

somente a uma câmara da Corte de onde promanaram, apagando o sujeito 

                                            
37

 Imagem metafórica tomada de Lucilia Abrahão, em aula proferida durante as disciplinas do 
doutorado. 
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desembargador  que proferiu o voto e reforçando assim a ilusão de neutralidade e 

transparência no discurso jurídico das decisões colegiadas. 

Optei por trabalhar com as ementas porque nelas já é possível vislumbrar 

como as posições-sujeito juiz materializam sentidos sobre o sujeito trans ao se 

posicionarem acerca de seu pedido de alteração do nome social. O caráter sucinto 

das ementas produz o efeito de sentido de completude e clareza a ser posto em 

xeque pela análise do discurso. 

 

2.6 A metodologia de trabalho em Análise do Discurso 

 

A metodologia utilizada neste trabalho será aquela proposta por Orlandi 

(2015) e Lagazzi (1988). Para elas, a análise discursiva de um corpus deve 

acontecer em duas etapas, trabalhando no sentido de desfazer as ilusões de 

evidência causadas pelos esquecimentos 1 e 2 propostos por Pêcheux: 

 

Concordamos em chamar esquecimento no. 2 ao “esquecimento” 
pelo qual todo sujeito-falante “seleciona” no interior da formação 
discursiva que o domina, isto é, no sistema de enunciados, formas e 
sequências que nela se encontram em relação de paráfrase – um 
enunciado, forma ou sequência, e não um outro, que, no entanto, 
está no campo daquilo que poderia reformulá-lo na formação 
discursiva considerada (PÊCHEUX, 1997, grifos do autor).   

 

Assim o esquecimento no. 2 é da ordem da formulação: é aquele segundo o 

qual o enunciador acredita que o que diz só pode ser dito daquela forma e portanto 

só pode ter um único sentido. Já o esquecimento no. 1, o esquecimento ideológico, 

é aquele segundo o qual o enunciador acredita de fato sabe o que está dizendo e 

que é senhor e origem de seu discurso. Como adverte Pêcheux, ele não o é, pois é 

impossível estar fora da ideologia de uma dada formação discursiva. A ideologia não 

tem exterioridade: 

 

Por outro lado, apelamos para a noção de “sistema inconsciente” 
para caracterizar um outro “esquecimento”, o esquecimento  no. 1, 
que dá conta do fato de que o sujeito-falante não pode, por definição, 
se encontrar no exterior da formação discursiva que o domina. Nesse 
sentido, o esquecimento no. 1 remetia, por uma analogia com o 
recalque inconsciente, a esse exterior, na medida em que – como 
vimos – esse exterior determina a formação discursiva em questão 
(idem). 
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Mas trata-se de duas ilusões: o sujeito acredita que o sentido nasce nele, mas 

se esquece de que o mundo já fazia sentido antes dele. Desde sempre os sentidos 

já estavam postos lá. 

Por conseguinte, a 1ª etapa metodológica envolve a dessuperficialização da 

materialidade linguística empírica componente do corpus, retirando dela o véu do 

esquecimento no. 2,  segundo o qual se acredita que o que foi dito só poderia ser 

dito daquela maneira e só poderia ter aquele sentido. O analista, diante da superfície 

linguística recortada, deve buscar desfazer os efeitos dessa ilusão, perguntando-se: 

como se diz? quem diz?, em que circunstâncias?, afetados por qual memória?, o 

que não se diz que comparece no dizer ou em outros discursos? Assim o analista 

trabalhará com mecanismos sintáticos e processo enunciativos para extrair do 

corpus seu objeto discursivo, e teremos pistas para compreender como o discurso 

foi textualizado.  

A 2ª. etapa metodológica parte do objeto discursivo em direção ao processo 

discursivo. O analista deverá agora promover a dessintagmatização do objeto 

discursivo, buscando atingir a formação discursiva nele dominante e sua relação 

com outras FDs que ali se entrecruzam, para então atingir a formação ideológica 

representada no discurso, revelando como o sentido ali se constituiu: como a 

ideologia na língua se manifestou, apreendendo a historicidade insculpida no 

discurso analisado. Em apertada síntese Orlandi resume: 

 

De seu lado o analista encontra, no texto, as pistas dos gestos de 
interpretação, que se tecem na historicidade. Pelo seu trabalho de 
análise, pelo dispositivo que constrói, considerando os processos 
discursivos, ele pode explicitar o modo de constituição dos sujeitos e 
de produção dos sentidos. Passa da superfície linguística (corpus 
bruto, textos) para o objeto discursivo e deste para o processo 
discursivo. Isto resulta para o analista com seu dispositivo em 
mostrar o trabalho da ideologia. Em outras palavras, é trabalhando 
essas etapas da análise que ele observa os efeitos da língua na 
ideologia e a materialização desta na língua (ORLANDI, 2015).  

 

Portanto, será adotada para esse estudo a corrente teórica de Análise do 

Discurso de linha francesa, inaugurada por Michel Pêcheux, que, em linhas gerais, 

considera o discurso como efeito de sentidos e a linguagem como locus de 

materialização da ideologia, procurando identificar os mecanismos através dos quais 

os processos de significação são histórica e ideologicamente determinados. 
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Em princípio, a Análise do Discurso não busca saber “o sentido” de um texto, 

mas mais precisamente investigar “como” o sentido desse texto é construído e “por 

que” ele faz sentido de uma determinada forma e não de outra, levando em 

consideração que os sentidos são afetados pelo histórico, pelo social, pelo 

ideológico, tudo isso atravessado pelo próprio inconsciente  enquanto real do sujeito. 

Como se verá no próximo capítulo, para a AD o conceito de ideologia tem um 

contorno bastante específico: não se trata de conjunto de ideias acerca de terminado 

assunto, tampouco traz a noção de mascaramento da realidade própria da doutrina 

marxista. Para AD a ideologia é uma instância que se produz em um dado meio 

social, determinada pelo modo de produção dessa determinada sociedade, e que 

cria a ilusão da transparência dos sentidos, como se eles estivessem simplesmente 

evidentes em cada palavra. Pêcheux nos faz ver que a produção dos sentidos não 

se dá desta forma, como se pudessem simplesmente ser extraídos das palavras da 

mesma forma por todas as pessoas. Não. Os sentidos resultam da interpretação a 

que todo ser humano se encontra inelutavelmente fadado a realizar. E, quando 

interpretamos, nós o fazemos acreditando ver ali um único sentido possível, 

ignorando que nossa interpretação é o trabalho dissimulado da ideologia a que 

estamos sujeitos e que haverá tantos sentidos quantas forem as ideologias 

presentes em cada formação social. A ideologia é, enfim, a condição para a 

constituição dos sujeitos e sentidos (ORLANDI, 2015 [1999]). 

 Ao decidirem sobre o nome social do sujeito trans, desembargadores ocupam 

essas “posições” no discurso, sem se dar conta de que tais posições discursivas 

estão imersas na ideologia que os assujeita de forma imperceptível ao indivíduo. 

Desses lugares de fala, indivíduos produzem sentidos e, ao mesmo tempo, se 

produzem como sujeitos.  

Já que analisamos discursivamente as decisões dos tribunais nas ações de 

retificação do nome próprio de sujeitos trans, convém pensarmos um pouco sobre as 

particularidades dessas decisões, que são decisões colegiadas, tiradas de um 

“acordo” entre os três juízes desembargadores componentes de uma das várias  

Câmaras Recursais em se divide o Tribunal, a fim de podermos compreender como 

o acórdão se constrói em decisões que demandam a interação entre três opiniões 

distintas e às vezes divergentes.  

As principais decisões emanadas do Judiciário ou são sentenças, proferidas 

pelo juiz em 1ª instância, ou são acórdãos, quando prolatadas pelos 
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desembargadores, os juízes que atuam em grau recursal. Interessante notar que, a 

despeito do mito da imparcialidade do juiz, as palavras “sentença” e “acórdão” têm 

suas raízes morfológicas respectivamente no verbo “sentir” e no substantivo “cor”, do 

latim “coração”38, ambos ativando sentidos de subjetividade no ato de decidir, o que 

parece apontar para o fato de que mesmo a dogmática jurídica reconhece que o ato 

decisório não é fruto apenas de uma postura automática de aplicação do silogismo 

legal ao fato concreto. Há outras instâncias ideológicas e inconscientes agindo aí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
38

 Saber “de cor” é saber “de coração”. Na língua inglesa isso é mais explícito: to know “by heart”. 



55 

3 O DIREITO NO QUADRO TEÓRICO DA AD: CONCEITOS DA AD APLICADOS 

AO DISCURSO JURÍDICO 

“(...) não existem mais palavras inocentes”. 
(Pierre Bourdieu, 1982) 

 

 Neste capítulo, pretendo investigar como o Direito se posiciona no quadro 

teórico da AD pecheutiana e como a questão do sentido se coloca para o Direito e 

para AD. Pretendo ainda verificar as particularidades do funcionamento discursivo da 

instância jurídica, considerando que o discurso jurídico apresenta, em nossa opinião, 

duas diferentes facetas, cada qual com suas particularidades: o discurso da lei e o 

discurso do juiz. 

 

3.1 Direito: formação ideológica e formação discursiva 

 

Passaremos agora a verificar como o Direito se posiciona no quadro teórico 

da AD, conforme proposta por Pêcheux, ao promover uma releitura de Althusser, 

que, por sua vez, o redefine a partir do pensamento de Karl Marx. Necessário frisar 

que esse percurso trará uma breve síntese sobre como cada uma desses três 

pensadores concebeu o Direito no âmbito de seus arcabouços teóricos. Com isso, 

nosso intuito será trazer uma memória na qual o Direito se inscreveu historicamente 

para produzir sentidos, para significar. Escolhi começarmos por Marx, embora 

ressalte, por óbvio, que essa memória não tem seu inicio na doutrina deste  

pensador.  

A teoria elaborada por Karl Marx estuda a história das sociedades a partir de 

uma perspectiva sócio-econômica, tendo como objeto central os modos de produção 

postos a funcionar em diferentes tempos e circunstâncias. Para Marx,  os modos de 

produção se sucederiam dialeticamente através dos tempos (escravismo – 

feudalismo – capitalismo – socialismo – comunismo) em razão dos choques 

antagônicos da luta de classes e esse movimento seria o cerne constitutivo mesmo 

da História.  

A forma como os homens produzem, trocam e consomem, ou seja, seu modo 

de produção, afetaria todos os demais aspectos da existência humana, e 

caracterizariam o que Marx chamou estrutura: a base material da sociedade, suas 

forças produtivas (entendidas como a ação do homem sobre a natureza) e as 
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relações sociais de produção, configuradas pela distribuição dos meios de produção 

e pelo tipo de divisão social do trabalho adotado naquela época e momento.  Essa 

concepção é conhecida como materialismo histórico, na medida em que as 

condições materiais de existência e sobrevivência humanas seriam constitutivas da 

própria História, segundo Quintaneiro (2003 [1995]). 

A essa estrutura Marx atribuiu o poder de determinar unidirecionalmente todas 

as demais instituições responsáveis pela conformação ideológica e jurídico-politico 

daquela sociedade: religião, leis, politica, arte, comunicação, etc. Trata-se do 

conceito marxista de superestrutura: uma instância superior consolidada na figura do 

Estado, cuja principal função seria a dominação e manutenção do status quo 

vigente, determinado pela estrutura de base. Nessa perspectiva, para Lima (2016), o 

Direito seria mais um dos instrumentos ideológicos postos a serviço do Poder para 

legitimação e manutenção das relações sociais de produção.    

 

 

Figura 3 – Estrutura e Superestrutura na Teoria Marxista 
Fonte: http://etapasdopensamento.blogspot.com.br 

 

Pachukanis, um teórico marxista do Direito, reafirma peremptoriamente o 

caráter ideológico do Direito e suas instituições, que, aliás, seria praticamente o 

único atribuível à instância jurídica segundo sua concepção: 

 

É impossível refutar o fato de que o direito é psicologicamente 
experimentado pelas pessoas, sobretudo na forma de princípios, 
regras e normas gerais. Contudo a tarefa não consiste em aceitar 
nem recusar a existência de uma ideologia jurídica (ou  da 
psicologia), mas em demonstrar que as categorias jurídicas não têm 
nenhum outro significado além do ideológico (PACHUKANIS, 2017). 

 

Por seu turno, Althusser (1972) parte da leitura de Marx para situar o Direito 
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como um mecanismo de poder do Estado, como aparelho do Estado: considera-o 

como Aparelho Repressivo do Estado (ARE), uma vez que determina as práticas 

sociais que devem e que não devem ser exercidas, e ao mesmo tempo Aparelho 

Ideológico do Estado (AIE). Enquanto Marx lança seu olhar para a base econômica 

de uma sociedade em termos efetivamente materiais, Althusser salienta o imaginário 

que a atravessa. 

A noção de ARE em Althusser é uma retomada dos Aparelhos de Estado 

marxistas e tem como nota distintiva o funcionamento pela violência, pela repressão, 

e o domínio exclusivamente público por instâncias tais propriamente estatais, como 

o governo, os tribunais, as prisões, o exército, a polícia.  

Por outro lado, os AIE – família, escolas, igrejas, empresas, partidos políticos, 

sindicatos, imprensa, etc. –, são diversificados e de domínio majoritariamente 

privado, funcionando como reprodutores da ideologia dominante, através de 

sanções, exclusões e seleções. Para Althusser (idem), a ideologia seria “omni-

histórica” e representaria “a relação imaginária dos sujeitos com suas condições 

reais de existência, ou com as condições de produção”. 

Sobre o funcionamento dessa ideologia em Althusser, Costa explica: 

 

Assim, os aparelhos reproduzem a ordem politica, econômica e o 
assujeitamento ideológico, ao abrigarem em seu interior, através do 
confronto entre as classes, as práticas que as constituem. Essas 
práticas é que materializam a ideologia. Portanto, a ideologia, ou 
representação da relação imaginária do sujeito com as suas 
condições de existência, segundo o autor, constitui-se e materializa-
se nas práticas que ocorrem em instituições concretas, os aparelhos 
de Estado (COSTA, 2008). 

 

Por assujeitamento ideológico compreende-se o processo – nem sempre 

perceptível – através do qual o individuo se torna sujeito por força da ideologia. 

Embora tal processo sequer constitua um problema para a maioria das pessoas, 

justamente porque não são instadas a percebê-lo, não seríamos sujeitos se não 

fôssemos chamados a nos identificar com uma ideologia (política, religiosa, étnica, 

sexual, jurídica, etc): isto é, não é possível existir como sujeito fora da ideologia. 

Mesmo que não alguém não se identifique com essa ideologia ou se posicione 

contra ela, essa própria resposta é necessariamente uma resposta à ideologia, ou 

seja, não é possível ignorá-la: ao negá-la, reconheço sua existência.  

É por ela, pela ideologia, que nos constituímos como sujeitos: quando 
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nascemos somos inscritos no tempo e no espaço, temos um nome, uma família, 

uma casa, uma religião, uma classe social, uma história... A tudo isso estamos 

sujeitos. E a partir disso nos tornamos sujeitos. No dizer de Althusser (idem), “a 

ideologia interpela o indivíduo em sujeito”, isto é, a ideologia “conclama” o indivíduo 

a tornar-se sujeito. 

Todo esse arcabouço ideológico nos interpela – ou nele somos mergulhados – 

como algo natural e inelutável, considerando que não é possível existir fora da 

ideologia. Ela não tem um exterior.  A partir da posição que alguém toma em face 

dessa ideologia, ainda que permitida a movência nas e entre as formações 

discursivas, será levado a ocupar ali um lugar (ou mais de um) e então tornar-se 

elemento de reprodução e/ou transformação das relações sociais, de acordo com as 

práticas que adotará ou que renegará o que se manifesta através das práticas 

discursivas desse sujeito, situação em que se materializa discursivamente a 

Formação Ideológica, indicando o lugar de onde se fala.   

A seu turno, Pêcheux, um marxista althusseriano, parte desta noção de 

Aparelhos Ideológicos do Estado e atribui ao Direito o status de uma Formação 

Ideológica (FI), que ele explica nos seguintes termos: 

 

(...) conjunto complexo de atividades e de representações que não 
são nem “individuais” nem “universais”, mas se relacionam mais ou 
menos diretamente às posições de classes em conflito umas com as 
outras (PÊCHEUX, FUCHS, 1990).  

 

A noção de FI formulada pelo autor refere-se a uma posição em certo 

contexto social, histórico e econômico em que se inscreve o sujeito do discurso e a 

partir da qual esse sujeito é capaz de produzir sentidos. Segundo Orlandi, a 

produção de sentidos não se dá na palavra em si, mas está intimamente ligada à 

posição de onde fala o sujeito que a utiliza, isto é, a FI em que se inscreve: 

 

Consequentemente, podemos dizer que o sentido não existe em si, 
mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no 
processo sócio-histórico em que as palavras são produzidas. As 
palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que as 
empregam. Elas “tiram” seu sentido dessas posições, isto é, em 
relação às formações ideológicas nas quais essas posições se 
inscrevem (ORLANDI, 2015 [1999]).     

 

Pêcheux (idem) compreende que as condições ideológicas de 
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produção/transformação das relações de produção constituem-se do “conjunto 

complexo dos aparelhos ideológicos do Estado” e que cada um de seus elementos 

não age de maneira idêntica à dos demais, pois obedecem a uma estrutura de 

desigualdade-subordinação. Cada um deles opera de forma regional e 

especializada, materializando a formação ideológica através de saberes interligados.  

Entendido assim como FI, o Direito irá então determinar o que pode e o que 

deve ser dito em uma dada conjuntura, o que se reflete no conceito de Formação 

Discursiva (FD):  

o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, 
de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, 
etc.) a partir de uma posição dada numa conjuntura dada: o ponto 
essencial aqui é que não se trata apenas da natureza das palavras 
empregadas, mas também (e sobretudo) de construções nas quais 
essas palavras se combinam […] as palavras “mudam de sentido” ao 
passar de uma formação discursiva a outra (HAROCHE, PÊCHEUX, 
HENRY, 1977). 

Para Orlandi (2006), retomando o pensamento de Pêcheux, “a formação 

discursiva se define como aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a 

partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada – determina o 

que pode e deve ser dito”.  Compreende a autora que uma FI ancora uma ou mais 

FDs, na medida em que aquilo que se pode ou não dizer (FD) encontra amparo na 

ideologia (FI) em que se inscreve o sujeito do discurso. Um termo terá seu sentido 

produzido nunca por sua literalidade, mas por sua inscrição numa dada FD, reflexo 

da FI que lhe subjaz. 

Torna-se relevante para a AD essa concepção pecheutiana de Direito, pois, 

como Formação Ideológica, a instância jurídica será capaz de materializar a 

ideologia a que se filia o sujeito por ela interpelado (no nosso caso, a posição-sujeito 

desembargador), promovendo a construção de sentidos no discurso. No caso do 

presente trabalho, cujo objetivo repousa na análise do imaginário sobre o 

transgênero nas decisões judiciais em grau recursal, pretende-se investigar o 

funcionamento do imaginário determinado pela instância do ideológico através do 

discurso do sujeito-juiz, implicando uma imbricação da hermenêutica jurídica às 

formações ideológicas dominantes subjacentes, na percepção de Costa (2008).   

A partir do pensamento de Althusser sobre o Marxismo, a formação ideológica 

(FI) constitui, segundo Pêcheux, esse lugar em que a ideologia manifesta-se pela 

interpelação dos indivíduos em sujeitos: 
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(...) conjunto complexo de atividades e de representações que não 
são nem “individuais” nem “universais”, mas se relacionam mais ou 
menos diretamente às posições de classes em conflito umas com as 
outras (PÊCHEUX, 1990).  

 

A noção de FI formulada por Pêcheux refere-se – como se vê – a uma 

posição em certo contexto social, histórico e econômico onde se inscreve o sujeito 

do discurso e a partir da qual esse sujeito é capaz de produzir sentidos. Reforça  

Orlandi que a produção de sentidos não se dá na palavra em si, mas está 

intimamente ligada à posição de onde fala o sujeito que a utiliza, isto é, à FI em que 

se inscreve: 

Consequentemente, podemos dizer que o sentido não existe em si, 
mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no 
processo sócio-histórico em que as palavras são produzidas. As 
palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que as 
empregam Elas “tiram” seu sentido dessas posições, isto é, em 
relação às formações ideológicas nas quais essas posições se 
inscrevem (ORLANDI, 2015 [1999]).     

 

Para Pêcheux (1997b [1988]), o Direito apresenta-se como um desses lugares 

ideológicos de inscrição do sujeito para, a partir dali, produzir sentidos, constituindo-

se como “seu meio e lugar de realização” [da ideologia] e faz parte do “conjunto 

complexo dos aparelhos ideológicos do Estado”, entre os quais destaca – “Deus, a 

Moral, a Lei, a Justiça, a Família, o Saber, etc”. 

 Torna-se relevante para a AD essa concepção pecheutiana de Direito, pois, 

como formação ideológica, a instância jurídica será capaz de materializar 

linguisticamente a ideologia a que se filia o sujeito por ela interpelado (no nosso 

caso, o juiz desembargador), promovendo a construção de sentidos no discurso 

judicial através de diferentes posições-sujeito. 

Não é demais frisar que, para os fins da AD, reconhece-se a natureza 

contraditória e heterogênea desses aparelhos ideológicos, na medida em que as 

práticas discursivas confrontantes materializam as complexas relações entre esses 

saberes, internos e externos à FI.  As formações ideológicas, a seu turno, refletem-

se então na formação dos discursos, fazendo com que Pêcheux traga de Foucault a 

noção de formação discursiva39.          

                                            
39

 Enquanto para Foucault a noção de formação discursiva seja atrelada à questão do poder e se 
considere fechada e homogênea, para Pêcheux, na 2ª  fase do desenvolvimento de sua teoria, ela 
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Assim temos que a ideologia se materializa no discurso, ou seja, a formação 

ideológica projeta-se na formação discursiva e o discurso, a seu turno, materializa-se 

na língua. Vê-se daí que uma palavra não tem sentido em si mesma: terá sentido 

conforme apareça nesta ou naquela formação discursiva, amparada por tal ou qual 

formação ideológica. O sentido está pleno de ideologia.  

Para Costa (2008), na visada da Análise do Discurso francesa, aceitamos que 

uma FI não só abriga movimentos antagônicos em seu interior como é ela mesma 

instável em suas relações os saberes de outras FI, “determinando as fronteiras entre 

o dizível, e aquilo que não pode e não deve ser dito”, podendo engendrar mais de 

uma formação discursiva.  

Na esteira de Pêcheux, Orlandi (2006), compreende assim que uma FI ancora 

uma ou mais FDs, na medida em que aquilo que se pode ou não dizer em uma 

formação discursiva encontra seu amparo na ideologia, na formação ideológica, em 

que se inscreve o sujeito do discurso. Um termo terá seu sentido produzido não por 

sua literalidade, mas por sua inscrição numa dada FD, reflexo da FI que lhe subjaz. 

Assim, temos que as formações discursivas são reflexo no discurso de uma 

formação ideológica e é em seu interior que as posições-sujeito se constituem pelo 

trabalho da ideologia. 

Segundo Medeiros (2003), cabe lembrar que uma FD, ao mesmo tempo em 

que se apresenta um ponto de estabilização de sentidos, pois assim determinam 

suas condições de produção, também permite a movência da significação, uma vez 

que, não configurando um espaço fechado, sendo porosa, permite ser invadida por 

elementos e saberes de outras FDs, estando em constante relação paradoxal com 

seu exterior. 

Esses elementos provindos de outras FD, por vezes provindos até de lugares 

não sabidos, constituem o que Pêcheux (1997) chama de interdiscurso: compreende 

o conjunto das formações discursivas e se inscreve no nível da constituição do 

discurso, na medida em que trabalha com a ressignificação do sujeito sobre o que já 

foi dito, o repetível, determinando os deslocamentos promovidos pelo sujeito nas 

fronteiras de uma formação discursiva. 

Para Orlandi (2006), o interdiscurso, entendido então como memória 

constitutiva de todo dizer ou como complexo com-dominante de FDs, é o locus onde 

                                                                                                                                        
tem base linguística e é aberta e heterogênea, já que atravessada por outras FDs.  
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acontece a movência de sentidos em razão da tensão natural – alianças e 

antagonismos – entre essas mesmas formações discursivas. Indursky explica essa 

movência, ou deslizamento de sentidos: 

 

Faz-se necessário perceber que os sentidos, pelo trabalho que se 
instaura sobre a forma-sujeito, podem atravessar as fronteiras da FD 
onde se encontram e deslizarem para outra FD, inscrevendo-se, por 
conseguinte, em outra matriz de sentido. Ao migragrem, esses 
sentidos passam a ser determinados por outras relações com a 
ideologia. Essa movimentação nas filiações dos sentidos só é 
possível porque, ao migrarem, esses sentidos se ressignificam 
(INDURSKY, 2011).  

 

É dentro de uma FD que se constituem tanto o sujeito quanto o sentido, 

apresentando-se como o elo fundamental entre esses conceitos, ocorrendo o 

fenômeno a que se chamou “interpelação ideológica”, noção trazida de Althusser. 

Traçamos esse percurso para compreender que é dentro de uma formação 

discursiva que acontecerá a produção de sentidos. Significar é filiar-se a uma FD, 

dentro da qual o sujeito é interpelado pela ideologia, tornando-se posição 

discursiva40, que é “atravessada pelo interdiscurso e definida em função da 

formação discursiva”. O indivíduo não tem domínio sobre essa inscrição na FD, pois 

ele é capturado pela ideologia, tornando-se sujeito justamente em razão da 

interpelação promovida pela ideologia, confirma Medeiros (2003).  

Para Pêcheux (1997 [1988]), o sujeito pode assumir três posições frente à 

ideologia de uma FD: a) identificação, quando ocorre uma superposição do sujeito 

do discurso e o sujeito universal dessa formação discursiva (possibilitando o 

discurso do “bom sujeito”, que reverbera os saberes da FD com a qual se identifica); 

b) a contra-identificação, quando o sujeito do discurso identifica-se com uma FD mas 

com reservas, colocando-a em xeque através de dúvidas, críticas e distanciamentos 

(o que dá margem ao discurso do “mau sujeito”); c) e a desidentificação, quando o 

sujeito do discurso se desliga de uma FD e passa a identificar-se com outra. Se esse 

movimento de desidentificação se dá em relação a uma nova FD ainda em vias de 

constituição, temos o que Pêcheux chamou de acontecimento discursivo.  

Para pensar a relação do sujeito trans com a FD heterossexual binária, 

trazemos Louro: 

Uma matriz heterossexual delimita os padrões a serem  seguidos e, 

                                            
40

 Neste trabalho, utilizaremos a denominação posição-sujeito juiz durante a análise das SDS. 
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ao mesmo tempo, paradoxalmente, fornece a pauta para as 
transgressões. É em referência a ela que se fazem não apenas os 
corpos que se conformam à regras de gênero e sexuais, mas 
também os corpos que a subvertem (LOURO, 2016). 

Em nossas análises, questionamo-nos se o sujeito transexual não estaria se 

identificando com a forma-sujeito contemporânea, o sujeito-de-direito, ao buscar o 

Estado, em sua instância judiciária, para garantia do direito ao nome, do direito a um 

nome que efetivamente represente a imagem que possui de si mesmo e com o qual 

quer ser socialmente reconhecido. Esse sujeito se crê livre, autônomo e titular de 

direitos, dentre eles o de ter um nome que considere adequado para si.  Questiono-

me, ainda, se o sujeito trans que recorre ao Estado para mudar seu nome via ação 

judicial também não se encontra identificado com a formação ideológica que – 

atravessando o discurso jurídico, médico e psicológico hegemônicos – determina 

que devemos nos enquadrar em uma das duas categoriais sexuais biológicas (ou 

homem ou mulher). Isso porque seu pleito judicial nos indica que ele próprio não 

sustenta pertencer a um terceiro gênero, ou a uma condição existencial sui generis, 

pois busca adaptar-se ao gênero em direção ao qual pretendem se encaixar, vide as 

cirurgias e tratamentos hormonais a que se submetem e as ações judiciais que 

movem em busca do nome compatível com sua identidade e aparência.   

A posição-sujeito juiz, por sua vez, imbricada em uma formação social 

capitalista, falando de uma posição social de poder, já que fala em nome do Estado, 

irá exercer estreito controle sobre o sujeito trans através das exigências que fará 

para permitir a alteração de seu nome original, demonstrando perceber no trans 

alguém que realmente deve se ajustar aos padrões sexuais permitidos em nossa 

formação social, ou então permanecer no limbo jurídico de uma identidade ambígua 

que o próprio trans não deseja carregar. 

Para finalizar, julgo oportuno lembrar que há liberdade de movência entre as 

formações discursivas, mas não há possibilidade de existir como sujeito fora da 

ideologia. Aduz ainda Indursky (2011) que esses movimentos resultam do laço 

constitutivo entre ideologia e inconsciente. Devemos compreender que o processo 

de assujeitamento ideológico não é perfeito, levando-se em conta que o sujeito se 

encontra disperso em relação aos saberes da FD a que se filia e que existe a 

possibilidade de ruptura com essa FD em direção a outras, inclusive ainda em vias 

de elaboração,. Souza (2013) lembra Pêcheux: todo ritual falha. 
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3.2 A questão das formações imaginárias no discurso dos tribunais 

 

Nesse momento, exsurge minha questão central: quem é o sujeito transexual 

no discurso dos Tribunais? Que imaginário acerca do sujeito trans vem à luz no 

discurso dessas Cortes de Justiça? Trago à tona a questão das formações 

imaginárias para Pêcheux (1997), que designa por A e B os interlocutores envolvidos 

no discurso e demonstra que entre eles não há exatamente transmissão de 

informações, mas efeitos de sentido, pois não se trata de “organismos humanos 

individuais”, não se trata de sujeitos empíricos, mas de “lugares determinados na 

estrutura de uma formação social” e que falam a partir das formações discursivas às 

quais se filiam.  

Sobre esse ponto, Pêcheux indica que existem “regras de projeção” entre 

essas posições discursivas  a determinar efeitos do sentido: 

 

(...) o que funciona nos processos discursivos é uma série de 
formações imaginárias que designam o lugar que A e B atribuem 
cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio 
lugar e do lugar do outro. Se assim ocorre, existem nos mecanismos 
de qualquer formação social regras de projeção que estabelecem as 
relações entre as situações (objetivamente definíveis) e as posições 
(representações dessas situações) (PÊCHEUX, 1997 [1988]). 

 

Desse excerto, gostaríamos de frisar que: a) as relações de sentidos apontam 

para o fato de que todo dizer se relaciona com outros dizeres e isso faz parte do 

processo de produção de sentidos; b) que as relações de força têm a ver com o 

poder atribuído a cada posição social de onde se enuncia e que esse poder se 

reflete na produção de sentidos; c) e finalmente que as antecipações realizadas 

pelos enunciadores assentam-se no imaginário, que atua fazendo projeções sociais 

no discurso: quando o desembargador julga, ele fala a partir dessa posição, levando 

em conta o que se espera que ele enuncie, ao mesmo tempo em que ele também se 

pauta por aquilo que ele acha poder enunciar porque é juiz, e assim por diante. 

Trata-se na verdade não de sujeitos empíricos, mas de posições dadas em 

uma determinada formação social, com os quais o sujeito discursivo se identifica e a 

partir dos quais produz seu discurso. Dentro de tais lugares sociais – como o lugar 

da mãe, do médico, do professor, do juiz, da travesti41, etc – o sujeito tem uma 

                                            
41

 No texto inicial, usei o masculino: “do travesti”. Vanise me perguntou: “por que você não usa a 
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perspectiva daquilo que ele pode enunciar, daquilo que se espera que ele enuncie. 

Trata-se de posições-sujeito, que não estão coladas nos sujeitos empíricos: alguém 

pode ser mãe e não falar dessa “posição”, ao mesmo tempo em que alguém pode 

não sê-lo e enunciar a partir desse lugar. Orlandi (2006) também compreende que 

esse imaginário resulta na projeção de posições sociais no discurso, marcando suas 

condições de produção com a força social que cada posição sujeito possui.  

Percebe-se então que o discurso não é apenas troca de mensagens entre 

interlocutores, mas efeitos de sentido produzidos por formações imaginárias que 

ambos têm de si mesmos e dos outros, pelas relações de sentidos com outros 

dizeres, pelas relações de força entre as posições sociais, alimentadas e 

consolidadas pela práxis social, pelas experiências que se tem, pela memória 

discursiva e pelo interdiscurso: algo que fala antes, em outro lugar e 

independentemente. 

Pêcheux faz ver que todo processo discursivo implica formações imaginárias 

do sujeito sobre si mesmo (A), sobre o outro (B) e sobre o referente (R ou contexto) 

de sua produção: 

 

IA(A): Imagem do lugar de A para o sujeito colocado em A - Quem 
sou eu para lhe falar assim? 
IA(B): Imagem do lugar de B para o sujeito colocado em A - Quem é 
ele para que eu lhe fale assim? 
IB(B): Imagem do lugar de B para o sujeito colocado em B - Quem 
sou eu para que ele me fale assim? 
IB(A): Imagem do lugar de A para o sujeito colocado em B - Quem é 
ele para que me fale assim? 
IA (R): Ponto de vista de A sobre R – De que lhe falo assim? 
IB (R): Ponto de vista de B sobre R – De que ele me fala assim? 
(PECHEUX, 1997).       

 

Tais formações imaginárias são determinadas social, histórica e 

ideologicamente, são alimentadas pela memória e funcionam como mecanismos de 

projeção do sujeito discursivo: como ele se imagina, como ele imagina o outro, como 

ele imagina que o outro o vê, como ele imagina que o outro se vê. Como diz 

Pêcheux, são mecanismos de “antecipação das representações” que resultam de 

processos discursivos anteriores, provenientes de outras condições de produção 

(PÊCHEUX, idem, p. 84-85).  

                                                                                                                                        
travesti”? E uma vez mais me fez ver como o próprio analista está também, e obviamente, imerso em 
ideologia.  
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Nesse particular, nossas análises pretendem focar a formação imaginária 

designada como IA(B) por Pêcheux: a imagem que a posição-sujeito juiz faz do 

sujeito trans e os sentidos que a partir daí são construídos discursivamente.   

Para a AD de Pêcheux esse sujeito, apreendido por sua exterioridade, pois 

observado a partir de ocorrências linguístico-discursivas, é ao mesmo tempo 

histórico, heterogêneo e descentrado. Histórico porque a voz desse sujeito porta 

uma posição permitida e constituída pelas circunstâncias sociais e ideológicas de 

seu tempo. É heterogêneo porque seu discurso compõe-se de muitas outras 

posições, que falam antes dele, de outro lugar, de outro momento: na voz desse 

sujeito outras vozes fragmentadas se entrecruzam, se contradizem e até mesmo se 

negam, sendo essa heterogeneidade constitutiva do discurso e, por conseguinte, do 

próprio sujeito. É descentrado porque não é centro nem senhor do seu dizer, ainda 

que acredite sê-lo, estando assujeitado pela ideologia que o interpela e pelo próprio 

inconsciente, conforme Fernandes (2008). 

Em suma: sujeito em AD não é o indivíduo, o sujeito empírico, mas uma 

posição discursiva. Essa posição é que constitui o sujeito, que só existe 

discursivamente: enquanto enuncia a partir dessa posição, desse lugar determinado 

ideologicamente, o sujeito se constitui e, assim fazendo, passa a produzir sentidos. 

Sentido e sujeito assim não se desvinculam, como leciona Medeiros (2003).   

É nessa perspectiva que pretendo entrar no corpus formado pelas decisões 

dos tribunais sobre o nome social do transgênero: buscando compreender como os 

desembargadores, enquanto posições imbricadas discursiva e ideologicamente 

numa dada formação social, significam em seu discurso o sujeito trans, para dar-lhe 

ou negar-lhe o direito ao nome social.    

Essa posição-sujeito juiz também é um lugar social de poder que se modifica 

através da história. Para Mariani (1998), o histórico aqui não deve ser entendido aqui 

como o estritamente cronológico, mas como historicidade, ou seja, “produção 

simbólica ininterrupta que na linguagem organiza sentidos para as relações de poder 

presentes em uma formação social”.  

 

3.3 A posição-sujeito juiz: particularidades 

     

Cabe ressaltar que nesse trabalho de interpretação e aplicação das leis, 

assume lugar de destaque a atuação do Poder Judiciário, em suas instâncias inicial, 
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recursal e superiores, na medida em que serão as suas decisões que estabilizarão – 

ou tentarão estabilizar – os sentidos das normas, funcionando como voz de 

homogeneização do discurso jurídico ao impor sua interpretação e silenciar as 

demais possibilidades de sentido, conforme noticia Costa (2008). 

É certo que, ao tecerem seus discursos nas sentenças e acórdãos, os juízes 

– membros do Poder Judiciário – mobilizam regras, como regulamentos técnicos, e 

princípios de maior abstração, mas mobilizam igualmente valores morais, saberes e 

referenciais extralegais, categorias e classificações não jurídicas, que assumem 

importante centralidade no fenômeno decisório do Estado. E, como analistas do 

discurso, podemos ver que esse movimento é de fato o trabalho de uma 

interpelação ideológica que submete o sujeito-juiz a uma determinada formação 

discursiva, a partir de onde (re)produzirá sentidos e se constituirá como sujeito de 

seu discurso.   

Orlandi adverte que esse sujeito do discurso não é uma forma de 

subjetividade, mas deve ser pensado como “uma posição entre outras”, um “lugar”  

que ocupamos para sermos sujeitos do que dizemos, embora não nos seja acessível 

o modo como ocupamos esse lugar. Por isso falamos em posição-sujeito 

(ORLANDI,2015). 

Lima (2015) frisa que, ao dizer sobre os fatos que reclamam amparo 

jurisdicional, principalmente quando não se pode contar com previsão legal, como 

nos caso da alteração de nome e sexo registral dos transgêneros, cada magistrado 

optará por uma frente argumentativa, ora estritamente legal, ora exógena, para dar 

resposta aos fatos sub judice, embora olvidem que, assim agindo, (re)produzem 

significados e efeitos de sentido provenientes de uma formação ideológica que os 

assujeita, ainda que acreditem produzir verdades imparciais, unívocas e 

transparentes, oriundas exclusivamente de comandos normativos, gerando a 

impressão do “sentido sempre-lá”.     

Isso é de extrema relevância para a perspectiva de uma tese em Análise do 

Discurso: a percepção de que a produção discursiva dos magistrados ao aplicarem o 

Direito ao caso concreto não é um trabalho imparcial e neutro, como usualmente se 

ensina nos cursos jurídicos. Muito menos são claros e evidentes os sentidos da lei, 

cabendo ao juiz supostamente apenas “explicitar” esse sentido desejado pelo 

legislador e aplicá-lo ao caso concreto. Para a AD isso é simplesmente inviável: a 

língua não é transparente, os sentidos são efeitos e estão em constante disputa no 
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discurso jurídico. 

Em nosso caso específico, trataremos do discurso dos tribunais, em que o 

enunciador fala a partir da posição de desembargador: o juiz de 2ª instância a quem 

cabe manter ou rever as sentenças proferidas pelos juízes de 1º grau. Esse 

desembargador pronuncia seu discurso a partir de condições de produção bastante 

específicas, conforme indica Pêcheux (1997). 

Primeiramente, devemos nos perguntar: a quem se dirige o discurso de um 

desembargador? Podemos pensar que esse discurso se endereça a vários 

destinatários: à sociedade em geral, já que a grande maioria das sentenças judiciais 

tem caráter público; aos demais desembargadores, que vão rever o voto inicial; ao 

juiz de primeira instância, que pode ter sua sentença radicalmente modificada pelo 

Tribunal, e principalmente ao sujeito trans, autor do recurso direcionado à Corte de 

Justiça.   

Esse último, no caso do presente trabalho, é o sujeito trans que espera o 

provimento de seu pedido para uso do nome social em seus documentos oficiais. 

Entretanto, há um interessante deslocamento nessa resposta ao sujeito trans: a 

posição-sujeito juiz, ao se dirigir a ele, não responde a um sujeito trans cidadão, mas 

um sujeito trans discursivizado como desviante, alguém à margem da sociedade, 

alguém que deve ser “consertado” caso queira adotar um nome outro. Essa posição-

sujeito trans é a que se inscreva nesta resposta do Judiciário, cujo discurso se 

dispersa nas ementas analisadas.   Isso acaba por instaurar verdadeiramente toda 

uma discursividade sobre o sujeito trans em sua luta judicial pela retificação de seu 

registro de nascimento e inclusão do nome com o qual já se tornou conhecido no 

meio social.  

Devemos considerar que esse desembargador está lotado em um Tribunal42 

de Justiça que tem como missão “uniformizar” os posicionamentos decisórios no 

âmbito do Estado, ou seja, ao decidir, deve – tanto quanto possível – reiterar a forma 

de pensamento do tribunal sobre determinada matéria, o que pode sobremaneira 

determinar sua decisão, mobilizando uma memória em seu decidir.  

Além disso, deve ele sopesar nas razões de seu entendimento o que pensam 

os outros dois desembargadores componentes da Câmara julgadora. Apesar de 

                                            
42

 O prefixo tri- remete aqui à tríplice constituição de cada Câmara de um Tribunal de Justiça. São de 
fato três desembargadores a proferir seus votos: o relator (que analisa o recurso em um primeiro 
momento), o revisor e o vogal.       
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estar em uma situação discursiva onde tem maior poder decisório, pois pode 

modificar aquilo que o juiz monocrático decidiu anteriormente, ao fazê-lo, digo, ao 

proferir o seu “voto”, deverá submetê-lo ao crivo de mais esses dois 

desembargadores: o revisor e o vogal, que podem concordar ou discordar da 

posição desse primeiro juiz, conhecido como relator. 

Existem aí projeções imaginárias que o sujeito desembargador deve 

considerar em seu discurso: a necessidade de pensar a uniformização das decisões 

no âmbito do estado; a possibilidade de divergência de seus pares, que irão analisar 

seu voto, para referendá-lo, produzindo um acórdão, ou para dele discordar; e 

finalmente o que o recorrente aguarda o atendimento do seu pleito inicial, qual seja, 

o uso do nome social. 

Não é demais lembrar que, segundo censo de 2013 realizado pelo Conselho 

Nacional de Justiça43, juízes são homens, brancos, casados, com filhos, com idade 

média em torno dos 50 anos: 

 
A magistratura brasileira é composta majoritariamente por homens. 
Segundo os números preliminares do Censo dos Magistrados, reali-
zado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no final do ano pas-
sado, 64% dos magistrados são do sexo masculino. Eles chegam a 
representar 82% dos ministros dos tribunais superiores (grifo nosso). 
Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (16/6), no Plenário 
do CNJ, durante a 191ª Sessão Ordinária do Conselho. Realizado 
pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ/CNJ) entre 4 de 
novembro e 20 de dezembro de 2013, o levantamento também apon-
ta que a maioria da magistratura é casada ou está em união estável 
(80%) e tem filhos (76%). A idade média de juízes, desembargadores 
e ministros é de 45 anos. Na Justiça Federal estão os juízes mais jo-
vens, com 42 anos, em média. Em geral, a carreira dos magistrados 
começa aos 31,6 anos de idade, enquanto a das magistradas come-
ça aos 30,7 anos. Em relação à composição étnico-racial da carreira, 
juízes, desembargadores e ministros declararam ser brancos em 
84,5% dos casos. Apenas 14% se consideram pardos, 1,4%, pretos 
e 0,1%, indígenas. Segundo o censo, há apenas 91 deficientes no 
universo da magistratura, estimado em pouco mais de 17 mil pesso-
as, segundo o anuário estatístico do CNJ Justiça em Números, ela-
borado com base no ano de 2012 (MONTENEGRO, 2014). 

 

 O perfil dos indivíduos que ocupam as posições-sujeito juiz sugerido por 

esses dados nos leva a supor que muitos deles, pertencendo a uma elite étnica e 

economicamente favorecidas, estão submetidos a condições de produção tais que 

                                            
43

 A íntegra do resultado do censo do Judiciário brasileiro está disponível no site do Conselho 
Nacional de Justiça no endereço eletrônico: http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/vide-censo-
final.pdf. 
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acabam por filiar-se a FDs a partir de cujas posições-sujeito reproduzem  os sentidos 

hegemônicos predominantes nas posições discursivas do senso comum, bem como 

nas das ciências médicas e psicológicas, naturalizando evidências sobre o 

transexual que cedem a uma análise discursiva mais detalhada. Sobre o senso 

comum vale trazer algumas reflexões relevantes. Lagazzi assim explica: 

 

Enquanto conjunto das opiniões e crenças tão geralmente 
admitidas numa época e num meio dados, o senso comum rege a 
vida cotidiana e as relações interpessoais. Ele carrega, implícita, a 
ideia de normalidade, de horizonte regulador, pois não são 
quaisquer opiniões e crenças que são admitidas numa época e num 
meio dados e sim as formas (históricas) que ratificam o poder, 
tendo consequentemente, o seu respaldo (LAGAZZI, 1988). 

 

 As vozes do Poder Judiciário frequentemente reproduzem em seus julgados 

esses sentidos eleitos como “normais” e “comuns” em um dado meio social e em 

determinada época, inclusive ratificando esses sentidos, enquanto vozes do Estado, 

símbolo de poder e autoridade, conforme indica a autora supra.   

 A seu turno, D`Olivo faz ver que o senso comum funciona como um 

instrumento de controle dos sentidos “possíveis”, alçando-os ao status semântico de 

um “bom senso” supostamente compartilhado por todas as “pessoas de bem”: 

 
Na produção de evidências de sentidos pelo funcionamento 
ideológico, os dizeres que fazem parte do senso comum são 
naturalizados de maneira que a coerção social fica aceita pela 
identificação daquilo que é considerado como sendo da ordem do 
bom senso. Tal funcionamento social nos leva a questionar como 
esses sentidos comuns funcionam na organização social, em um 
movimento que busca, constantemente, silenciar a heterogeneidade 
e a contradição que constitui o sujeito (D`OLIVO, 2015). 

 Como bem aponta a autora, os sentidos que circulam pelo senso comum, 

impõem um apagamento da heterogeneidade e da contradição constitutivas do 

sujeito. Mas esse perfil de juiz também reverbera o discurso de controle que permeia 

as posições discursivas da medicina e da psicologia, que, enquanto ciências, 

oferecem importante matriz de sentidos e um discurso tão autoritário quanto o 

próprio discurso jurídico.  

 O que se perceberá nas ementas analisadas vai justamente nessa direção: a 

de impedir que o sujeito trans seja reconhecido como uma singularidade, sem 

necessariamente ter que se enquadrar nas categorias de homem ou mulher. O 

esforço discursivo é no sentido da homogeneização dos sujeitos. Assim funciona o 
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senso comum. Assim também funcionam a lei e o Direito. Afinal, abrir exceções 

sempre traz algum tipo de fragilidade para qualquer tipo de poder que se queira 

exercer... 

 

3.4 A questão do sentido para o Direito e para a AD: o discurso da lei e o 

discurso do juiz 

“Não há uma verdade oculta atrás do texto”. 
(Orlandi, 2015) 

 

A Ciência do Direito e a Análise do Discurso (AD) lidam diferentemente com o 

problema do sentido. Enquanto a primeira julga ser o intérprete capaz de “descobrir” 

o sentido de uma norma positivada, explicitando a mens legis44, ou o espírito da lei, 

a partir de determinadas técnicas de interpretação conhecidas como Hermenêutica, 

a AD assume que o sentido não repousa no texto em si, mas emerge dos processos 

discursivos, como efeitos de sentido entre interlocutores, a partir de posições 

ideológicas assumidas pelo sujeito enunciador, inelutavelmente influenciadas por 

fatores extralinguísticos, dentre os quais assumem papel relevante a história, a 

economia e até mesmo o inconsciente. Já se deixa entrever no horizonte teórico do 

Direito que as tradicionais técnicas hermenêuticas por si só não bastam para 

compreender a complexidade do fenômeno jurídico e suas três operações 

fundamentais: legislar, interpretar e aplicar a lei.  

A AD pecheutiana nos convida, nessa altura, a uma indagação: o que não é o 

Direito? E a resposta parece apontar no sentido de que o Direito não é exatamente 

um sistema de normas elaboradas e impostas pelo Estado possuidoras de um 

sentido intrínseco a ser acessado pelos juristas através de técnicas de interpretação. 

Muito pelo contrário: enquanto manifestação linguageira, o Direito tende muito mais 

a um sistema de princípios a partir do qual se deve buscar a melhor resposta para os 

litígios que se lhe apresentam, admitindo-se que até mesmo para situações jurídicas 

semelhantes (ou mesmo idênticas) nos é permitido produzir diferentes soluções, 

uma vez que cada sujeito juiz realiza leituras diferenciadas do caso concreto a partir 

de propostas interpretativas diferenciadas da lei (CHAMON JUNIOR, 2009). 

Segundo a AD, esse sujeito o fará a partir de formações ideológicas que o 

interpelam em sujeito, levando-o a filiar-se a formações discursivas onde sujeitos e 

                                            
44

 Alguns falam também em mens legislatoris: a intenção do legislador. 
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sentidos se produzirão reciprocamente. 

Orlandi (2015) nos adverte que um trabalho em AD pressupõe uma 

decalagem entre interpretar e compreender. Ao interpretar, estamos tomados 

necessariamente pela ideologia, já que não se pode desvencilhar o discurso da 

ideologia. Para ela, interpretar é um ato no nível simbólico. Ao analista do discurso 

cabe compreender a opacidade da linguagem, a historicidade própria dos sentidos, a 

constituição do sujeito como atravessado necessariamente pela ideologia e pelo 

inconsciente, explicitando o modo como o discurso produz sentidos. 

Pêcheux (1997 [1988]), neste particular, insiste que a questão do sentido é 

material, pois repousa na língua, que é a materialidade própria do discurso, 

constituído de forma inseparável pela ideologia, considerando ainda que os 

processos de significação são determinados historicamente.  

Veremos que o discurso da lei, enquanto norma em vigor, opera 

discursivamente no sentido da generalização dos sujeitos destinatários do comando 

normativo, apagando a singularidade dos indivíduos e tornando-os intercambiáveis 

perante o Estado. O discurso do sujeito-juiz nas sentenças e acórdãos, por sua vez, 

tende a reproduzir a generalidade do discurso legal aos casos concretos que lhe são 

submetidos para decisão, mas se depara com dificuldades de julgamento quando o 

caso sub judice parece não se “enquadrar na lei”, como o pedido de alteração do 

nome social do sujeito trans.     

Assim entendido como a Ciência Social da regulação das relações humanas 

com vistas à prevenção e decisão de conflitos, o Direito interfere nas relações 

humanas através da técnica da subsunção de condutas humanas às normas 

jurídicas, que são comandos estatais diretivos de condutas sociais. Sob a forma de 

modais deônticos permissivos (“pode ser assim”), proibitivos (“não pode ser assim”) 

ou obrigatórios (“tem que ser assim”), as normas jurídicas induzem alguém a adotar 

uma determinada conduta ou abster-se dela, sob ameaça de uma sanção  (BOBBIO, 

1992). Tais normas, uma vez postas em vigor, incidem sobre a sociedade, criando 

relações jurídicas e objetivando transformar efetivamente a realidade.  

O discurso do Direito na instância do Legislativo repousa em alguns princípios 

dignos de nota: posta em vigor após um longo processo legislativo, a lei é produzida 

como um texto genérico e abstrato de onde um, e apenas um sentido, pode emanar, 

uma vez que ela representa a vontade clara, unívoca e evidente do povo e do 

Estado, embora saibamos pela AD que a lei, como língua, não prescinde de 
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interpretação. Posta em vigor a lei, exaure-se o trabalho do legislador, mas o do 

intérprete está apenas a iniciar-se. A ele caberia a “simples tarefa” de decodificar a 

superfície linguística da lei para então perceber a evidência e univocidade do seu 

sentido, para então colocá-la em prática. Segundo Ferraz Junior: 

 

Ao disciplinar a conduta humana, as normas jurídicas usam palavras, 
signos linguísticos que devem expressar o sentido daquilo que deve 
ser. Esse uso oscila entre o aspecto onomasiológico da palavra, isto 
é, o uso corrente para a designação de um fato, e o aspecto 
semasiológico, isto é sua significação normativa. Os dois aspectos 
podem coincidir, mas nem sempre isto ocorre. O legislador, nesses 
termos, usa vocábulos que tira da linguagem cotidiana, mas 
frequentemente lhes atribui sentido técnico, apropriado à obtenção 
da disciplina desejada. Esse sentido técnico não é absolutamente 
independente, mas está ligado de algum modo ao sentido comum, 
sendo, por isso, passível de dúvidas que emergem da tensão entre 
ambos (FERRAZ JUNIOR, op. cit. p.255). 

 

Mas sabemos pela AD que isso não ocorre dessa maneira. Uma vez que 

normas são essencialmente linguagem, sua aplicação prática pelo Judiciário não é  

livre de interpretação, de equívocos, dissensos e contradições. Embora disso não se 

aperceba o sujeito-juiz, a interpretação não é nem pode ser livre ou imparcial. A 

interpretação, para Orlandi, não é “mera decodificação na transparência da 

linguagem”, mas se faz na condição de já estarmos preso a um sentido, marcados 

que estamos pela ideologia e por nosso lugar na história (ORLANDI, 2015).  

É Orlandi quem distingue o funcionamento da AD em face da Hermenêutica, 

no tocante à questão da interpretação: 

 

Nesse sentido, o estudo discurso distingue-se da Hermenêutica. A 
Análise do Discurso visa fazer compreender como os objetos 
simbólicos produzem sentidos, analisando assim os próprios gestos 
de interpretação que ela considera como atos no domínio simbólico 
pois eles intervêm no real do sentido. A Análise do Discurso não 
estaciona na interpretação, trabalha seus limites, seus mecanismos, 
como parte dos processos de significação. Também não procura um 
sentido verdadeiro através de uma chave de interpretação. Não há 
esta chave, há método, há construção de um dispositivo teórico. Não 
há uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação 
que o constituem e que o analista, com seu dispositivo, deve ser 
capaz de compreender (ORLANDI, 2015).   

 

Olvidando, enfim, que não há uma chave para encontrar uma “verdade” oculta 

por trás do texto da lei, debruça-se assim o Judiciário sobre o problema da 



74 

interpretação da norma, que é linguagem, da busca do(s) seu(s) sentido(s) para a 

melhor aplicação ao caso concreto, tendo em vista que para a Ciência Jurídica a 

recusa à decisão de uma lide não é uma opção: pelo princípio da vedação do non 

liquet45, o juiz não pode negar-se a decidir, mesmo diante de um caso para o qual 

não exista regulamentação legal específica. E é exatamente aqui que se assume a 

interpretação. 

Para a Ciência do Direito, entre o momento de elaboração da norma pelo 

Poder Legislativo e sua aplicação aos casos concretos pelo Judiciário, justamente 

em razão dessa tensão entre sentidos possíveis para esse comando estatal, impõe-

se a tarefa de interpretá-la, retirar da superfície linguística normativa o sentido que o 

legislador supostamente lhe quis conferir: descobrir a mens legis, o espírito da lei. O 

Direito opera na naturalização da evidência do sentido único, controlado ou 

controlável, acessível a quem aplicar as técnicas corretas de interpretação.  

Pela visada da AD, contudo, podemos compreender que a produção dos 

sentidos da norma não está na norma em si. O sentido não é algo que se “tira” da 

norma, como se estivesse preso dentro da materialidade linguística e o intérprete 

fosse aquele capaz de dominar as técnicas corretas para libertar de lá “o” sentido. 

Sentidos são efeitos entre sujeitos interpelados pela ideologia e identificados com 

uma formação discursiva: 

o sentido de uma palavra, expressão, proposição não existe em si 
mesmo, só pode ser constituído em referência às condições de 
produção de um determinado enunciado, uma vez que muda de 
acordo com a formação ideológica de quem o (re)produz, bem como 
de quem o interpreta. O sentido nunca é dado, ele não existe como 
produto acabado resultado de uma possível transparência da língua, 
mas está sempre em curso, é movente e se produz dentro de uma 
determinação histórico-social, daí a necessidade de se falar em 
efeitos de sentido (FERREIRA, 2001). 

  

A fim de demonstrar o funcionamento do discurso jurídico, direcionado ao 

apagamento das singularidades em benefício do grupo, adiantamos uma sequência 

discursiva trazida do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e que será objeto de 

análise mais detida no capítulo final desta tese: 

 

SD (TJRJ): Ora, por mais que não se possa ignorar o drama 

                                            
45

 Do latim non liquere, “não está claro”: hipótese em que o magistrado romano deixava de julgar por 
não encontrar amparo claro no Direito para decidir determinado conflito.  
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existencial vivenciado não só pelo autor, mas por aqueles que se 
encontram nas mesmas condições, em portar documentos que não 
condizem com a identidade sexual psíquica, acolher o pleito inicial 
violaria os princípios da verdade registral, da publicidade e da 
segurança jurídica, norteadores das relações sociais. O acolhimento 
ao princípio da dignidade humana, como anseia o requerente, não 
pode ser interpretado de forma absoluta, mas sim em consonância 
com os direitos afetos à coletividade, preservando-se os interesses 
de terceiros e a legítima confiança depositada sobre o registro 
público. 

 

Nessa ementa de julgado do TJRJ, a posição-sujeito juiz materializa em seu 

discurso o apagamento da singularidade trans e faz o direito operar em favor da 

“coletividade”. De início, chamamos atenção para o efeito de impessoalidade e 

imparcialidade da decisão judicial obtido pela utilização de estruturas sintáticas de 

indeterminação do sujeito: verbo na 3ª pessoa do singular seguido do pronome “se”, 

como se vê em “por mais que não se possa ignorar” e “preservando-se os 

interesses” ou emprego de infinitivo impessoal, como em “acolher o pleito inicial”. 

Com esses dispositivos linguísticos em funcionamento, produz um efeito de 

impessoalidade da decisão judicial. Em seguida, o efeito de apagamento da 

singularidade de gênero do transexual ocorre através de sua referência por meio de 

termos processuais bastante comuns no jargão jurídico: “o autor” e “o requerente”, 

silenciando que o pleito judicial origina-se de um sujeito que se vê – mas não é visto 

– como mulher. É notável que nem mesmo o artigo definido utilizado foi vertido para 

o gênero feminino, como se poderia fazer, caso o juiz imaginasse o sujeito trans 

como mulher, o que não ocorre nesta SD.  

 Além disso, o sentido contraditório da decisão é introduzido de plano pela 

locução conjuntiva concessiva “por mais que”: as condições de produção atuais até 

permitem ao sujeito-juiz admitir o “drama existencial” do requerente transexual, mas 

esse sujeito opta por relegá-lo ao esquecimento e proteger os direitos afetos à 

coletividade. Poderíamos glosar: por mais que não se possa desconhecer o drama 

existencial do autor, vou desconhecê-lo em nome da coletividade (!). Essa SD 

parece-nos bastante ilustrativa do funcionamento do discurso jurídico: a 

singularidade deve ser silenciada.  

 Assim é que se dá o funcionamento discursivo da ordem do jurídico: pelo 

apagamento das singularidades, fazendo que todos sejam iguais e que a lei se 

aplique a todos, indistintamente. A lei, tal como posta pelo sistema jurídico 

capitalista, apaga o diferente, ignora as distinções individuais, sufoca o desejo do 
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individuo, em favor da manutenção do corpo social e opera através de um silogismo 

aristotélico, baseado em premissas, das quais a lei funciona como a premissa maior 

(PM), o fato jurídico como premissa menor (Pm), e o resultado jurídico prático, ou 

sanção, como consequência (C), tal como no exemplo a seguir:  

PM: Todo aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. 

Pm: Pedro abalroou o carro de Maria. 

C: Pedro deve indenizar Maria.  

Importa frisar que Pêcheux (1997 [1988]) percebe a importância das 

construções indeterminadas, as premissas maiores genéricas da lei, tais como 

“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”, para o 

funcionamento da instância jurídica, já que a lei, como ele aponta, trabalha 

necessariamente com esse fenômeno de não saturação de sentidos justamente para 

poder “agarrar” alguém e aplicar-lhe sua universalidade: 

O futuro do subjuntivo da lei jurídica “aquele que causar um dano...” 
(e lei sempre encontra um jeito de agarrar alguém, uma 
“singularidade” à qual aplicar sua “universalidade”) produz o sujeito 
sob a forma do sujeito de direito (PÊCHEUX, idem). 

 É por este mecanismo, que o Direito consegue apagar as singularidades, 

tornando o sujeito de direito um sujeito intercambiável, indeterminado, subjugado à 

vontade do Estado, ainda que se creia livre e senhor de si e de sua vontade.     

 Pêcheux aponta que raciocínios e estruturas sintáticas desta natureza 

apagam a causa, o social, o histórico, para que se foque exclusivamente na 

consequência jurídica do ato e na manutenção da ordem a qualquer custo. Para ele, 

esse apagamento é nota crucial do funcionamento do Direito como formação 

ideológica, promovendo a intercambialidade do sujeito por força de “uma relação de  

simulação constitutiva entre a sanção jurídica e a dedução lógica” (PÊCHEUX, 

1988). A lei assim pode ser aplicada a qualquer um, indistintamente, não importa 

quem.  

 Tem-se, assim, na instância do jurídico, a constituição da forma-sujeito 

contemporânea: o sujeito-de-direito. Uma forma-sujeito que historicamente 

corresponde ao surgimento do capitalismo e à erosão da antiga ordem feudal 

medieval, período durante o qual a forma-sujeito religiosa predominou.  Uma forma-

sujeito construída como livre, para disfarçar sua submissão ao capital; racional, para 

poder ser cobrada juridicamente; e igual, para facilitar sua substituição.    
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3.5 O surgimento do Estado Capitalista e o sujeito-de-direito: sobre o 

funcionamento do discurso jurídico  

  

A Revolução Francesa parece ser o corolário da evolução da forma-sujeito 

atualmente predominante, chamada por Henry (apud MEDEIROS, 2011) de 

“indivíduo-sujeito”.  Por essa forma-sujeito os indivíduos são chamados – 

interpelados – a agentes de uma prática social em razão de uma ideologia, que 

neste caso específico vem a ser a ideologia do Estado burguês, que instaurou o 

sujeito-de-direito como a forma-sujeito contemporânea. Vejamos como isso ocorreu. 

 A virada da Idade Média para a Moderna vai aos poucos fazendo surgir essa 

nova forma de sujeito: o sujeito de direito, que substitui o sujeito medieval, então 

interpelado pela Igreja Católica e pelo poder político feudal como sujeito religioso 

submisso à fé e à dominação. A partir do séc. XIII, com o desenvolvimento das 

atividades econômicas motivadas pelo lucro e o consequente fortalecimento da 

burguesia e do desenvolvimento da noção de Estado e de Direito, uma nova 

ideologia – a capitalista – passa a interpelar os indivíduos em uma nova forma- 

sujeito: o sujeito-de-direito, construído como livre, racional e, portanto, autônomo e 

titular de direitos, mas também responsável por seus atos diante da lei.  

Com a transformação das relações sociais na modernidade, a nova forma 

histórica do sujeito não poderia mais pertencer a alguém, como o escravo pertencia 

a seu dono e o servo pertencia ao senhor feudal e à Igreja: esse sujeito precisava 

constituir-se como dono de si mesmo.  A explícita subordinação do sujeito ao 

discurso religioso dá lugar à outra subordinação mais disfarçada: a subordinação ao 

Estado e às leis.   

Essa nova forma de assujeitamento foi chamada por Pêcheux de “forma 

plenamente visível da autonomia”, mesmo que, como se sabe, essa autonomia seja 

apenas aparente, um efeito ideológico, se se preferir: 

 

Essas relações sociais jurídico-ideológicas não são intemporais: elas 
têm uma história, ligada à construção progressiva, no fim da Idade 
Média, da ideologia jurídica do Sujeito, que corresponde a novas 
práticas nas quais o direito se desprende da religião, antes de se 
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voltar contra ela. Mas isso não significa, em absoluto, que o efeito 
ideológico da interpelação apareça somente com essas novas 
relações sociais: simplesmente elas constituem uma nova forma de 
assujeitamento, a forma plenamente visível da autonomia 
(PÊCHEUX, 1988). 

Citando a referência que Edelman faz ao jurista francês Renê David, Pêcheux 

(2010) traz interessante alusão à visão capitalista do Direito: o direito burguês teria 

conseguido concretizar a “quimera inacessível” consubstanciada no respeito 

unânime às normas jurídicas, bastando apenas que essas normas sejam 

corretamente explicadas46 a seus destinatários para que eles se lhes submetam, 

mesmo que tais regras lhes sejam – como muitas vezes são – desfavoráveis.    

Lagazzi (1988) explica que esse novo sujeito alia em si vontade e 

responsabilidade: construído como centro de decisão, como sujeito de direito, ele 

tem o poder de agir, mas está inevitavelmente ligado às consequências deste seu 

ato, tornando-se por ele responsável. Constrói-se assim a ilusão de um sujeito 

aparentemente livre e racional, logo responsável, sujeito à exação.  

Esse sujeito não percebe, entretanto, que há nessa interpelação promovida 

pelo Estado através do Direito uma contradição que não lhe é transparente: 

conforme Lisowski (2016), esse sujeito de direito é livre, mas submisso e 

responsável; é igual, mas é diferente; é autônomo embora seja dependente. A 

prática jurídica faz crer numa homogeneidade ilusória entre os sujeitos que são 

levados a acreditar todos são iguais e responsáveis perante a Lei, ocultando o fato 

de que não há lugares iguais para todos nas formações sociais capitalistas. Opera-

se assim uma des-singularização do indivíduo, que é tornado mais um, apenas uma 

senha, “o que interessa para a operacionalidade do mundo que tem como alma a 

empresa” (TUCHERMAN, 1999, p. 16).  

Ainda segundo Lisowski (idem), o Direito organiza seu discurso através de 

uma racionalidade peculiar, buscando determinar formas de produção de verdades 

através do direcionamento e controle dos sentidos. Para isso, faz-se imprescindível 

a criação de efeitos de despolitização e neutralidade, como se a lei fosse de fato 

objetiva, unívoca e imparcial, objetivando controlar as formas de dizer, os gestos de 

interpretação e o próprio sujeito em si mesmo.   

Haroche (1992), citando Pêcheux, Legendre e Foucault, faz perceber que o 

                                            
46

 Na verdade, não há sequer necessidade de explicação da norma em nosso ordenamento jurídico. 
Basta que ela entre em vigor para que todos sejam obrigados a cumpri-la, ainda que a desconheçam. 
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é taxativa nesse particular, determinando em seu 
artigo 3º: Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. 



79 

movimento de individualização do Estado em direção às pessoas caracteriza uma 

forma de poder, de controle, um governo pela individualização. O individuo precisa 

ser identificável, legível, transparente para ser cobrado, para ser um sujeito-à-

exação. E nesse particular o Direito tem um papel decisivo: 

 

As práticas jurídicas funcionam assim silenciosamente na história da 
gramática. Uma figura específica da subjetividade se desenha sob 
sua influência: o sujeito é individualizado, isolado, responsabilizado, 
na gramática e no discurso (HAROCHE, 1992).   

 

A autora continua, aliando a questão da responsabilização jurídica do sujeito à 

necessidade de sua individualização: 

 

O que é crucial, parece-me, no que insiste Nietzsche, é que há um 
trabalho prévio às exigências do jurídico: para que o sujeito-de-direito 
possa responder por si, por seus atos, por seu comportamento, é 
preciso, previamente, tornar o homem uniforme, regular, 
determinado, predizível, mensurável... (idem). 

 

A constituição desse sujeito de direito, efeito da interpelação ideológica levada 

a cabo pelo modo de produção capitalista, segundo Pêcheux, parece estar calcada 

primeira e fundamentalmente na imposição do nome próprio, que se mostra como 

base do efeito de pré-construído em que o individuo é interpelado em sujeito de seu 

discurso como “sempre-já” sujeito, produzido como causa de si mesmo e mantendo 

a evidência de seus sentidos (idem, p. 264).       

Relacionando as categorias de formação social e formação discursiva, Orlandi 

vai explicar como se dá o impacto dos mecanismos de individualização levados a 

cabo pelo Estado sobre a forma-sujeito contemporânea, o sujeito-de-direito: 

 

As formas de individualização do sujeito, pelo Estado, estabelecidas 
pelas instituições e discursividades, resultam assim, em um individuo 
ao mesmo tempo responsável e dono de suas vontades, com direitos 
e deveres e direito de ir e vir. Esse indivíduo funciona, por assim 
dizer, como um pré-requisito nos processos de identificação do 
sujeito, ou seja, uma vez individuado, este indivíduo (sujeito 
individuado) é que vai estabelecer uma relação de identificação com 
esta ou aquela formação discursiva. E assim se constitui em uma 
posição-sujeito na sociedade. E isto deriva de seus modos de 
individuação pelo Estado (ou pela falha do Estado), pela articulação 
simbólico-política através das instituições e discursos, dai resultando 
sua inscrição em uma formação discursiva e sua posição-sujeito que 
se inscreve então na formação social  [...] (ORLANDI, 2012).     
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 Orlandi nos faz perceber que é a força dos mecanismos de coerção e 

individualização postos em funcionamento pelo Estado que, hodiernamente, 

interpelam o indivíduo em sujeito, o sujeito-de-direito.    

Nessa altura, trazemos à tona a percepção de que a disposição normativa do 

nome como direito reproduz no discurso jurídico aquilo que Foucault chamou de 

“injunção ao indivíduo” ou processo de individualização (ou individuação), que 

podemos perceber como um dos três grandes movimentos estudados pelo filósofo 

francês ao longo de suas obras, ao lado da objetivação e da subjetivação do 

indivíduo: 

Assim, a objetivação coloca-se como a constituição do sujeito 
enquanto objeto do conhecimento. Ao passo que a individuação 
caracteriza-se pela constituição do sujeito por mecanismos 
coercitivos externos. A subjetivação, por fim, refere-se à constituição 
do individuo por si mesmo, espontaneamente (HACK, 2006). 

 

Mariani (2014) percebe igualmente que o nome próprio como nomeação legal 

constitui forma especifica de designação através do qual o sistema jurídico, à revelia 

do nomeado, confirma a existência do indivíduo dentro de uma dada formação 

social, localizando-o em “uma descendência familiar, em uma localidade geográfica 

e em um tempo histórico”, produzindo, em razão de sua repetição, um efeito de 

identidade, de colamento entre nome e pessoa.    

Foucault (1976) faz perceber que o Direito, como mecanismo coercitivo 

externo, torna-se o mecanismo fundamental de legitimação do poder nas sociedades 

moderna e contemporânea, promovendo a substituição da antiga e medieval tríade 

poder-direito-castigo pela nova tríade poder-técnica-controle. E esse Direito, 

legitimador de uma sociedade dita disciplinar, é que vai operar uma nova forma de 

constituição do sujeito através de minuciosos processos de individualização, com 

vistas a sua vigilância e controle47.  

                                            
47

 À guisa de curiosidade, ocorreu-me lembrar que até mesmo nos rituais católicos de exorcismo, uma 
das primeiras formas de se dominar o demônio obsessor é forçá-lo a declarar o seu nome. Essa 
disposição encontra-se no manual Rituale  Romanum, elaborado pela Igreja Católica no ano de 1614   
como guia para exorcismos e encontra-se disponível na web. Segundo o manual, não se controla o 
demônio se não se souber como ele se chama... Gabriele Amorth, padre exorcista oficial da Diocese 
de Roma, comenta no portal Catolicismo Romano: “No que se refere a falar, os demônios geralmente 
mostram-se muito reticentes (...). A primeira coisa é o nome: para o demônio, tão pouco dado a 
manifestar-se, o fato de revelar o seu nome constitui uma derrota; quando diz o nome, mostra-se 
sempre relutante em repeti-lo nos exorcismos posteriores” (AMORTH, disponível em: 
<http://www.catolicismoromano.com.br/ content/view/1310/1/>. Acesso em 30 de agosto de 2017.  

http://www.catolicismoromano.com.br/%20content
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Em nossos tempos, a formação social que domina o Direito nos impele a um 

minucioso processo de determinação do indivíduo como forma de controle e 

exercício de poder do Estado, considerado em seu modo de produção capitalista. 

Somos exaustivamente individualizados por categorias tais como nome, sobrenome, 

estadas civis, números de RG, CPF, telefone, carteira de trabalho, título de eleitor, 

entre outros, corroborada por Hack: 

 

Contudo, além de sua caracterização discursiva, o direito firma-se 
enquanto mecanismo individualizador diante de outras relevantes 
características. Os enunciados jurídicos restringem e adequam as 
condutas a determinadas finalidades, promovendo a docilidade 
política e a produtividade econômica dos indivíduos. O direito age 
externamente, de modo coercitivo, independentemente da vontade 
dos indivíduos, constituindo-os (HACK, 2006).   

 

Esse processo de individualização  tem início durante o processo de transição 

da Idade Média para  a  Idade Moderna, movimento que dessacraliza o Direito: o 

Estado começa um movimento para fora do poder religioso, em direção à sua 

laicização.  Haroche (1992) dá conta desse período como marcado pela emergência 

do “sujeito-de-direito”. A partir do momento em que o poder migra do binômio 

senhores feudais/ Igreja Católica para o Estado Nacional capitalista moderno 

calcado no Direito posto pela vontade desse Estado, a figura do sujeito religioso 

medieval dá lugar à do sujeito tido como racional, autônomo e individualista da Era 

Moderna, aquele cuja vontade – porque supostamente apoiada na razão e não mais 

na fé – era capaz de lhe gerar responsabilidade pelos atos que praticava.  

A autora explica ainda que, à medida que se abandonaram os privilégios e 

distinção de classes próprios das sociedades cortesãs medievais, os novos sujeitos 

precisaram ser imbuídos de autoestima e autovalor, passando a ser construídos 

discursivamente como “pessoa motivo de algo”, responsáveis por si e senhores de 

sua vontade, já que agora passam a ser discursivizados como “iguais perante a lei”  

(HAROCHE, 1992).  

Esse novo Estado surge graças à acumulação do capital pela burguesia: do 

mercantilismo associado ao período das grandes navegações e montagem do 

sistema colonial ao redor do globo até o período da Revolução Industrial, por volta 

do ano 1725, podemos ver que a figura do Estado surge atrelada ao capitalismo, 

incorporando toda ideologia que esse modo de produção traz consigo. 
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 Miaille aponta para o fato de que o Direito, e, portanto, o sujeito-de-direito,  só 

podem ser efetivamente compreendidos se levarmos em conta a economia de base 

capitalista adotada pelos novos Estados. A suposta racionalidade do sujeito como 

um centro autônomo de poder e decisão são ilusões criadas pela ideologia 

capitalista: tudo parece se tratar de relações interpessoais, que decidem, que 

querem, que mandam e obedecem, mas “jamais aparece a densidade das relações 

que não são queridas, de coisas às quais os homens estariam ligados, de estruturas 

constrangedoras mas invisíveis” (MIAILLE, 2005). A referência é feita às 

determinações sociais levadas a cabo pelas injunções da economia.     

Na verdade, prossegue o autor, as relações em uma sociedade capitalista se 

dão, antes de mais nada, entre coisas: as mercadorias, entendidas não só como os 

bens e o dinheiro, mas também como a própria mão-de-obra vendida pelo operário 

ao dono dos meios de produção. O sujeito de direito não percebe que ele próprio é 

uma mercadoria: acredita que o arcabouço jurídico é criado a partir de si e com seu 

consentimento48, por isso crê ter a liberdade de se submeter a esse sistema de leis 

cujo autor seria ele próprio. Não percebe assim que a imperatividade da norma não 

repousa na norma em si, mas na relação social de produção capitalista que essa 

norma exprime. Em suma, a dominação não parte da norma, mas sim da economia 

que esta norma reveste (idem).   

Pêcheux e Fuchs também reconhecem a instância econômica como base 

sobre a qual a ideologia atravessa as formações sociais: 

 

Em outras palavras, a região da ideologia deve ser caracterizada por 
uma materialidade específica articulada sobre a materialidade 
econômica: mas particularmente, o funcionamento da instância 
ideológica deve ser concebido como “determinado em última 
instância” pela instância econômica, na medida em que aparece 
como uma das condições (não econômicas) da reprodução da base 
econômica, mais especificamente das relações de produção 
inerentes a essa base econômica (PÊCHEUX & FUCHS, 1990 
[1975]. p 165).    

 
Colocando em segundo plano a moral e a religião, relegadas a categorias de 

tomadas de posição no nível individual, o Direito no capitalismo passa a ser o grande 

centro de valoração da conduta humana, criando então a categoria do comum, do 

                                            
48

 Nossa Carta Política de 1988, a carta cidadã, estabelece em seu Art. 1º, Parágrafo Único. "Todo o 
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta constituição". 
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genérico – o estatuto do um –, promovendo a intercambialidade dos indivíduos 

diante do Estado, uma vez que propaga o discurso de que “todos são iguais perante 

a lei”. Essa igualdade intersubjetiva é, verdadeiramente, um corolário do capitalismo, 

uma vez que, para funcionar nessa modalidade, o mercado do lucro e da 

acumulação exige uma unificação global que permita a troca em bases iguais: 

unificam-se os sistemas de medida, as moedas, e finalmente os homens. Para o 

capitalismo bem funcionar, é preciso apagar as diferenças, sufocar as 

individualidades. E isso se reflete nas normas de Direito.  

Reside neste ponto uma contradição que precisa ser verificada: o Direito 

regula os indivíduos em sociedade, mas, enquanto tem em vista uniformizá-los 

quanto a direitos e deveres, sufoca as singularidades e apaga as diferenças. Isso na 

verdade não leva a uma proteção do individuo em si, mas do grupo, da comunidade 

a que ele pertence. O indivíduo diferente complica a aplicação da norma jurídica na 

medida em que sua diferença não é descrita na prescrição normativa, que, por 

conseguinte, não o alcança, o que põe  em xeque a subsunção do fato à norma49. A 

vida em comunidade exige homogeneidade entre os membros do grupo: para caber 

no grupo, todos devem ser iguais, ocorrendo um apagamento das diferenças. 

Lagazzi resume: “é pela pluralidade, pela homogeneidade que a comunidade exige, 

que a singularidade fica excluída e que a intercambialidade é assegurada”. Esse 

apagamento do diferente é justamente o que sustenta a formação ideológica jurídica 

(LAGAZZI, 1988). 

Instaura-se assim uma contradição também no nível dos sujeitos: são 

diferentes, mas iguais perante a lei; são livres mas submetidos à lei; são centro de 

decisão mas responsáveis por seus atos (HAROCHE, 1992).   

O sujeito-de-direito pensa ser livre, pensa ser senhor dos seus atos e 

palavras, mas se encontra imerso no determinismo das relações de poder 

implantadas pelo capitalismo. O discurso da lei constrói o engodo da racionalidade e 

da autonomia da vontade dos indivíduos justamente para poder sujeita-los à exação, 

à cobrança de responsabilidade por seus atos e vontades. O sujeito-de-direito é 

construído a partir do século XVIII como alguém livre e racional, embora haja nessa 

                                            
49

 À guisa de mera ilustração, pensemos no conceito de união estável, que se reporta à convivência 
afetiva entre duas pessoas, quando  na sociedade há pessoas que preferem viver em uniões 
poliafetivas...  
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forma-sujeito50 um paradoxo intrínseco, já que segundo a Psicanálise, não pode o 

sujeito ser nem livre nem racional, conforme reforça Lagazzi (1988). 

Para Pêcheux (1997 [1988]), a noção de forma-sujeito aponta para o fato de 

que o sujeito é de fato afetado pela ideologia. A partir das formulações e Paul Henry, 

a forma-sujeito é o resultado do desdobramento entre o sujeito da enunciação – 

representado pelo locutor, que toma uma posição e com suposta liberdade e 

autonomia – e o sujeito universal, o sujeito da ciência. Quando esses sujeitos se 

superpõem, temos o discurso do “bom sujeito”, identificado com a formação 

discursiva que lhe subjaz. Quando o sujeito da enunciação se volta contra o sujeito 

universal, temos o discurso do “mau sujeito”, que se contra-identifica com a 

formação discursiva imposta a si pelo interdiscurso.   

Pêcheux (idem) vê nessa autonomia atribuída ao sujeito pelo sistema jurídico 

capitalista nada senão uma ilusão, propriamente constitutiva do mecanismo de 

assujeitamento: um efeito ideológico que faz parecer que está no sujeito a fonte de 

sua determinação, quando de fato ela se encontra fora do sujeito, em razão de 

processos discursivos que atuam pelo mecanismo ideológico do reconhecimento e 

da identificação com determinada formação discursiva. Ao contrário do que se 

prega, a Idade Moderna não liberta nem racionaliza o sujeito: apenas traz uma nova 

forma de assujeitamento pelo capital calcada nessa ilusão, que Pêcheux (idem) 

chamou de “a forma plenamente visível da autonomia”.  

A derrocada da cosmovisão medieval, essencialmente teocêntrica, pelo 

Humanismo renascentista crescente passa a conferir ao Direito um caráter 

supostamente mais racional, que a Ciência moderna passou a exigir. Essa 

“racionalidade” e formalização, requeridas pela preocupação científica, confere ao 

Direito um caráter sistemático, que passa a ser concebido como um todo, um 

conjunto organizado e fechado51 de normas, cujas proposições devem se relacionam 

de maneira lógica e não antagônica, a exemplo das leis naturais da Matemática e da 

Física que se delineavam na época. O caráter dogmático do Direito agora repousa 

na noção de sistema racional, que tem, como todas as técnicas, a funcionalidade 

como critério final, consoante Ferraz Junior (2003 [1987]).   

                                            
50

 Segundo Pêcheux, forma-sujeito é a forma pela qual o sujeito do discurso se identifica com a 
formação discursiva que o constitui. Essa identificação baseia-se no fato de que os elementos do 
interdiscurso, ao serem retomados pelo sujeito do discurso, acabam por determiná-lo. Também 
chamado de sujeito do saber, sujeito universal ou sujeito histórico de uma determinada formação 
discursiva, a forma-sujeito é responsável pela ilusão de unidade do sujeito. 
51

 Por fechado, leia-se sem falhas, sem lacunas. 
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Como se viu, essa sistematização normativa acaba por se associar ao 

importante fenômeno moderno que foi o surgimento do Estado de Direito capitalista, 

conforme o conhecemos hoje, sendo a lei alçada ao status de instrumento regulador 

“racional, supranacional, capaz de operar, apesar das divergências nacionais e 

religiosas, em todas as circunstâncias”. Nesse novo Estado, o esfacelamento do 

poder absolutista dá espaço à aplicação do princípio da separação dos Poderes 

proposto por Montesquieu, o que leva a atividade política para o cerne do Poder 

Legislativo, retirando-a da alçada do Poder Judiciário, que passará a ser visto como 

politicamente neutro52.  

Com isso, o Direito – criado quase que exclusivamente pelo Legislativo – 

adquire um caráter mutável: o Direito muda conforme mudam as leis, rompendo com 

a tradição de estabilidade de que sempre desfrutou o fenômeno jurídico, fosse 

fundada na tradição dos clãs antigos, na revelação divina medieval ou na razão 

antropocêntrica moderna.  À instituição da mutabilidade/ não estabilidade do Direito 

corresponde ao fenômeno da positivação, dando posição de destaque à lei votada 

pelo parlamento como fonte de direitos: Luhmann (apud FERRAZ JUNIOR) aponta 

que o jurídico vai sendo gradativamente reduzido ao legal, ao mesmo tempo em que 

passa a reclamar uma técnica para sua aplicação, tornando-se histórico e político 

em sua própria constituição.   

Haroche aponta os efeitos da passagem da Idade Média para a Idade 

Moderna sobre a língua e o Direito: 

 

A questão da língua torna-se então crucial na relação entre o 
sagrado e o profano, a religião e o direito. De ininteligível que era na 
ordem religiosa, a letra se pretende inteligível, ao menos em 
aparência, no aparelho jurídico. Sinal gráfico ou missiva, a Letra é 
destinada a permitir a fluidez e a mobilidade; ela constitui, com efeito 
um dos imperativos necessários para a expansão econômica. O que 
não significa que ela se torne efetiva e igualmente inteligível para 
“qualquer” sujeito (HAROCHE, 1992).    

 

No decorrer do séc. XIX, o aumento do número e da importância das normas 

jurídicas escritas torna imperioso que se estabeleçam regras de interpretação do 

Direito. Sua concepção como sistema fechado expõe o problema das lacunas: falhas 

                                            
52

 Embora hoje já se discuta a politização do Judiciário: a intervenção dos juízes em assuntos que 
deveriam ser cuidados pelo Poder Legislativo e que, não o sendo, impedem que as pessoas tenham 
acesso a direitos fundamentais, tais como o uso do nome social pelo sujeito trans. 
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da lei que devem ser preenchidas por seu intérprete-aplicador, que deve sempre 

encontrar esse suprimento em uma norma superior do sistema. E esse 

preenchimento deveria obedecer a um silogismo dedutivo, o dogma da subsunção, 

segundo o qual o caso concreto (premissa menor) teria de subsumir-se à diretiva 

legal genérica (premissa maior), sendo a conclusão dessa operação o sentido obtido 

para a decisão judicial.  

O séc. XX, por sua vez, acentua um empenho sistemático do Direito, 

afunilando o aspecto dessa subsunção do fato à norma a um esquematismo binário: 

os objetos jurídicos são reduzidos quase sempre a duas possibilidades, pares em 

oposição: posse/propriedade, ato jurídico nulo/ ato jurídico anulável, prazo 

prescricional/ prazo decadencial, pessoa jurídica de direito público/ pessoa jurídica 

de direito privado, direito real/ direito obrigacional, sociedade civil/ sociedade 

empresarial, etc. Esse raciocínio binário acaba atingindo de forma geral todas as 

ciências contemporâneas, de acordo com Friede (2004). 

 Segundo Bobbio (1992 [1909]), essa postura teórica é conhecida como Teoria 

Estrutural do Direito, que toma o direito como um dado apriorístico e procura as 

condições de sua aplicação, sendo o estabelecimento de regras de interpretação um 

de seus maiores problemas, uma vez que a multiplicidade de detalhes que vida traz 

ao Judiciário definitivamente não cabe na lei.    

Para finalizar essa seção, gostaria de frisar que o sujeito trans, ao recorrer ao 

Judiciário para utilização de seu nome social, coloca-se em luta contra a univocidade 

de um sistema jurídico legalista, que opera com base em um sistema de binarismos 

disjuntivos que não oferece possibilidade de inclusão do diferente, do singular. Sua 

luta por justiça se impõe para que sua história se faça ouvir, para que sua 

singularidade seja atendida e seu desejo e sua identidade  possam se colocar. Estou 

nesse ponto com Lagazzi: ”o justo é a possibilidade do diferente” (LAGAZZI, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

4 AS TRANSEXUALIDADES NO FIO DA HISTÓRIA: (TRANS)PONDO SENTIDOS  

 “Não vim para esclarecer nada.  
O que eu puder confundir  

eu confundo”. 
(Ney Matogrosso) 

 

 Pêcheux considera a Análise do Discurso como “teoria da determinação 

histórica dos processos semânticos” (PÊCHEUX e FUCHS, 1990 [1975]). Essa 

definição implica o reconhecimento de que os processos semânticos, ou de 

produção de sentidos, acontecem no decorrer e em razão  da história, repetindo-se 

e reformulando-se através do tempo e das diferentes condições de produção que 

nela se instalam, evoluem e se modificam sem cessar. 

 Pêcheux vincula  a noção das condições de produção dos efeitos de sentido 

às condições materiais de produção econômica em uma dada formação social, 

marcadas  historicamente pela luta de classes e atravessadas pela instância da 

ideologia, concebida como um mecanismo imaginário que (re)produz  os efeitos de 

evidência dos sentidos. Entende ainda que a ideologia funciona sobre essa 

materialidade econômica, operando como condição de reprodução das relações 

produtivas típicas desta base econômica. Em cada tempo e cada formação social a 

ele correspondente, o trabalho da ideologia se dará, como já se viu, pela 

interpelação dos indivíduos em sujeito, o que ocorre no interior de uma formação 

discursiva (idem). 

 Desta forma, a naturalização dos sentidos e sua percepção como evidentes e 

como desde-sempre-lá são ilusões operadas pelo trabalho da ideologia no sujeito 

dentro da FD a que se filia, de  acordo com a posição social que ocupa num dado 

momento sócio-histórico. Toda simbolização já operada historicamente e reproduzida 

nas práticas sociais serão base para a produção de sentidos, inscritos em uma 

memória discursiva instituída por essas mesmas práticas.  

 Considerando, assim, a essencialidade dos processos histórico-sociais na 

formulação e reformulação dos sentidos, bem como o dado teórico de que sujeito e 

sentido constituem-se mutuamente no discurso, torna-se valioso um investimento no 

evolver histórico das sexualidades trans em nosso país, a fim de embasar as 

análises que se seguirão no último capítulo desta tese. 

 Assim, este capítulo pretende traçar, em linhas gerais, o evolver das 
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sexualidades trans no Brasil com o intuito de melhor apreender as condições sociais 

que sustentam os sentidos naturalizados sobre o sujeito trans em cada contexto 

histórico, bem como os efeitos de sentido operados pelas mudanças sociais no nível 

das relações de poder e força. 

De acordo com Foucault, no decorrer da História, a instância jurídica e suas 

práticas judiciárias – dentre elas especificamente o inquérito – permitiram mais 

incisivamente a construção de verdades e a emergência de novas formas de 

subjetividade:  

Pareceu-me que entre as práticas sociais em que a análise histórica 
permite localizar a emergência de novas formas de subjetividade, as 
práticas jurídicas, ou mais precisamente as práticas judiciárias, estão 
entre as mais importantes (FOUCAULT, 2003 [1996]).  
   

No que diz respeito à possibilidade de alteração do nome registral do 

transgênero para seu nome social, as decisões dos Tribunais ainda divergem: 

enquanto alguns desses acórdãos admitem a legitimidade de uma subjetividade 

fundada em uma sexualidade trans,  que transcende o binarismo dos gêneros 

usualmente aceitos como “normais”,  outros a sufocam sob leis cujo sentido unívoco 

ainda hoje parece ser construído pela repressão heteronormativa vitoriana estudada 

por Foucault: 

O que não é regulado para a geração ou por ela transfigurado não 
possui eira, nem beira, nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo 
tempo expulso, negado e reduzido ao silêncio. Não somente não 
existe, como não deve existir e, à menor manifestação, fá-lo-ão 
desaparecer – sejam atos ou palavras (FOUCAULT, 1988). 

 

Segundo o filósofo, toda manifestação da sexualidade humana divergente da 

norma heterossexual foi relegada quando não a um verdadeiro apagamento, a um 

status de obscuridade proscrito pela Religião como pecado,  pelo Direito como ilícito, 

e pela Medicina como doença. Corpos e comportamentos desviantes devem ser 

controlados, punidos, banidos ou efetivamente  exterminados. 

Na Antiguidade, discursos judaico-cristãos e islâmicos atribuíram à 

homossexualidade o sentido de pecado, passível de punição com a pena de morte. 

Entre outras passagens, a Bíblia determina em Levítico 18:22: “Não dormirás com 

um homem como se dorme com uma mulher. É abominação”. Mais adiante, no 

mesmo livro bíblico, Levítico 20:13, lê-se: “O homem que se deitar com outro homem 

como se fosse uma mulher, ambos cometerão uma abominação, deverão morrer, e 
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seu sangue cairá sobre eles”.  

É preciso considerar as condições de produção do discurso bíblico para 

interpretá-lo. No momento histórico de produção dos textos bíblicos, povos antigos, 

entre eles os hebreus, faziam-se fortes, obviamente, tanto por sua expressão 

demográfica e, consequentemente, pelo número de soldados de que seu exército 

pudesse dispor, quanto por sua capacidade de preservação de sua cultura, de base 

patriarcal. Havia, portanto, necessidade de crescimento populacional a qualquer 

preço, o que se refletiu discursivamente tornando pecado toda conduta sexual não 

direcionada para a procriação, o que incluía também a masturbação e o sexo anal, 

considerados desperdício da energia vital do sêmen (BORRILLO, 2015). 

 Ainda hoje o sentido de pecado circula nos discursos de muitas igrejas e nos 

países muçulmanos embasa efetivamente o discurso e a práxis jurídica do Estado, 

com aplicação da pena de morte a indivíduos LGBT, tal como determinado pela 

Bíblia e pelo Corão.  

Mais tarde, com o surgimento dos Estados Nacionais modernos, o discurso 

religioso atravessa novamente o discurso oficial do governo e da lei e as condutas 

sexuais desviantes passam a ser capituladas como crime passível de punição com a 

prisão ou o degredo.  

Na contemporaneidade, os discursos religioso e jurídico ainda insistem na 

condenação da sexualidade desviante e as ciências médica e psicológica insistem 

em discursivizar essas condutas como uma espécie de enfermidade à qual se deve 

dispensar algum tipo de tratamento. Embora a homossexualidade em si tenha 

conseguido efetivar um longo e árduo processo na busca de sua despatologização53, 

o mesmo ainda não se deu com a questão dos transexuais.  

          

4.1 O palco e a rua na origem da cena trans brasileira: lugares possíveis 

 

Desde os tempos coloniais, as sexualidades desviantes sempre incomodaram 

a sociedade heteronormativa, patriarcal e androcêntrica do Brasil. Já naquela época, 

                                            
53

 Nos EUA, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a homossexualidade da lista de 
transtornos mentais em 1973. Em 1975, foi a vez da Associação Americana de Psicologia. A  
Organização Mundial de Saúde incluiu o homossexualismo na classificação internacional de doenças 
de 1977 (CID) como uma doença mental, mas, na revisão dessa lista, em 1995, essa inclusão foi 
cancelada. No Brasil, o processo de despatologização da homossexualidade foi levado a cabo em 
1985 pelo Conselho Federal de Medicina e em 1999 o Conselho Federal de Psicologia  recomendou 
o não oferecimento de terapias para cura da homossexualidade (PEREIRA, 2003).   
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além das severas punições eclesiásticas para aquele que se travestisse54, as 

Ordenações do Reino, código de leis portuguesas aplicadas tanto na metrópole 

europeia quanto aqui, também traziam punições drásticas para o travestismo, 

tipificado como crime e sancionado com multa e açoite ou degredo55. Interessante 

notar nessas vetustas normas penais que “as festas e os jogos profanos” já 

operavam como excludentes de ilicitude: nesses casos, era permitido travestir-se 

(TREVISAN, 1986).  

Essa punição foi repetida na Constituição Imperial de 1824, mas logo em 

seguida foi descriminalizada por nosso primeiro  Código Penal, o de 1830, que, no 

entanto, trouxe a rubrica “Dos Crimes contra a Moral e os Bons Costumes”, sob a 

qual travestis e homossexuais continuaram sendo perseguidos e punidos. Desde 

então, o discurso jurídico que circula sobre o sujeito travesti parece inscrever-se 

nessa memória de ilegalidade, de criminalidade, produzindo sentidos sobre o sujeito 

trans como perigoso, como associado à marginalidade, à prostituição, ao crime e à 

violência.  

Entretanto, Trevisan aponta um espaço possível para o trans no período 

colonial: os palcos de teatro do Brasil do século XVIII. Segundo ele, tanto aqui 

quanto em Portugal, a atividade teatral era vista com grande desprezo pela 

sociedade, sendo associada à marginalidade e à infâmia. A profissão de ator era, 

assim, em nosso período colonial, relegada aos negros, mulatos, escravos ou 

libertos, pobres e marginais em geral. Mas ali as travestis podiam circular sem 

causar maiores incômodos à sociedade  (TREVISAN, 1986). 

 Relata ainda o autor que um decreto da rainha D. Maria I, de 1780, seguindo 

uma já antiga tradição portuguesa, proibiu expressamente que mulheres 

trabalhassem como atrizes ou frequentassem de qualquer forma o ambiente cênico, 

a fim de resguardá-las contra os abusos constantemente perpetrados contra elas 

                                            
54

 Constituições do Arcebispado da Bahia de 1707. §939. O homem que se vestir em traje de mulher 
pagará cem cruzados e será degredado para fora do Arcebispado, arbitrariamente, conforme o 
escândalo que der e efeitos que resultarem.  
55

 Ordenações Filipinas, Livro 5, Título XXXIV. Do homem que se vestir em trajos de mulher, ou da 

mulher em trajos de homem, ou dos que trazem máscaras. Defendemos que nenhum homem se vista 
nem ande em trajos de mulher, nem mulher em trajos de homem, nem isso mesmo andem com 
máscaras, salvo se for para festas ou jogos que se houverem de fazer fora das Igrejas e das 
Procissões. E quem o contrario de cada huma das ditas cousas fizer,  se fôr peão seja açoutado 
publicamente, e se fôr Scudeiro, e dahi pra cima, será degradado dous annos para Africa, e sendo 
mulher da dita qualidade será degradada trez annos para Castro-Marim. E mais cada hum, a quem o 
sobredito fôr provado, pagará dous mil reis para quem o acusar (Disponível em; < 
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1184.htm>. Acesso em 10/10/18).    

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1184.htm
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naqueles lugares. O resultado disso foi que os papéis femininos acabavam tendo de 

ser representados por homens, sendo que alguns deles tornaram-se  “especialistas” 

na arte de interpretar a mulher, os travestis, também denominados “imitadores do 

belo sexo”: 

O fenômeno do travestismo em teatro não ocorria apenas nos 
grandes centros urbanos. Em Porto Alegre, por volta de 1830, existiu 
uma sociedade do Teatrinho que mantinha em seu elenco rapazes 
especializados em papéis femininos. Na mesma cidade, ainda por 
essa época, os cronistas mencionaram um certo Pedro Nolasco 
Pereira da Cunha, que era inexcedível nos papéis femininos 
(TREVISAN, 1986, p. 143).      

  

 A rua mostra-se igualmente como outro lugar franqueado aos trans. 

Associados à prostituição e às zonas de meretrício – há noticias de intensa 

prostituição masculina no setor lusitano do Rio de Janeiro já na primeira metade do 

séc. XIX – o  travestismo desenvolve-se em duas vertentes bem distintas nas terras 

brasileiras: a carnavalesca, meramente lúdica, em que os homens passaram a vestir 

com roupas de mulher durante os três dias de folia; e a profissional, de viés teatral 

cômico ou dramático, dando origem aos travestis então denominados 

“transformistas” (idem).  

 Essa segunda via buscava legitimar profissionalmente os travestis e 

consolidou-se, a partir da segunda metade do séc. XIX, primeiramente no Teatro de 

Revista, de viés cômico e origem francesa; posteriormente, a partir de meados do 

séc. XX, passaram ao Teatro de Rebolado, de viés mais obsceno ou pornográfico. 

 Enquanto isso, a vida marginal e rebelde de homossexuais, transexuais e 

travestis se desenrola pelas ruas das grandes cidades do país, sendo associada ao 

crime, à prostituição e à violência policial, produzindo uma memória sobre o sujeito 

trans como alguém  perigoso, de quem é preciso proteger-se. Na primeira metade do 

séc. XX, desponta no Rio de Janeiro a emblemática figura do travesti Madame Satã, 

que viveu como artista transformista nos palcos da Lapa até 1928 e, a partir daí, 

após sua primeira condenação criminal por homicídio, assumiu uma existência 

completamente marginal, marcada pelo crime e por inúmeros processos judiciais: 

 

Pobre, negro, analfabeto e homossexual, nunca levou desaforo para 
casa e foi preso inúmeras vezes. Chegou a ficar 27 anos presos, 
acusado de matar um policial na esquina das ruas Lavradio e Mem 
de Sá. “O revólver disparou na minha mão. Casualmente. A bala fez 
o buraco, mas quem matou foi Deus”, dizia Madame Satã, cheio de 
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ironia, ao explicar os anos na cadeia. Era um exímio capoeirista e 
sempre defendeu com unhas e dentes as travestis e prostitutas da 
Lapa. Trabalhou como segurança de casas noturnas na região e pro-
tegia suas meninas de agressões e abusos sexuais (Disponível 
em:<http://www.back2blackfestival.com.br/site2015/2015/02/24/mada
me-sata-e-parte-fundamental-da-historia-do-rio-de-janeiro>.Acesso 
em 17 de julho de 2017). 

    

Madame Satã pode ser reconhecido como importante memória do travesti 

discursivizado como perigoso e violento. Mas a revolução sexual que ocorre nas 

décadas de  60 e 70 repercutiu no Brasil, então sob a vigência da ditadura militar, 

fundando novos sentidos para as sexualidades “transviadas”.  

Ícones da cultura popular de então, como Ney Matogrosso, Caetano Veloso e 

o grupo teatral Dzi Croquetes, rompem os padrões comportamentais estabelecidos 

acerca da sexualidade. Recusam-se a adaptar-se ao status quo, colocando-o em 

xeque através do uso de roupas, maquiagem, tom de voz, expressão corporal que 

não eram exatamente algo que homens pudessem fazer ou usar. Não eram 

considerados travestis, mas não se tratava de homossexuais comuns: dividam 

opiniões, instauravam a dúvida, a inquietação social, em um movimento próprio de 

gender-fuckers (ou rompe-gênero, em tradução livre), com a “intenção explícita de 

borrar as fronteiras entre os gêneros masculino e feminino socialmente constituídos 

(TREVISAN, 1986). 

Esse movimento põe em funcionamento outros sujeitos, outros corpos e 

outros sentidos. Se o sujeito travesti é significado pelo viés da criminalidade, do 

perigo, esses sujeitos outros – referidos hoje como transgêneros ou transexuais – 

aparecem atrelados a uma misteriosa identidade sexual que instiga a curiosidade 

das pessoas ao mesmo tempo em que as incomoda. Desde as antigas e nada 

inocentes marchinhas de carnaval, algumas letras já traduziam esse incômodo 

social diante daquelas pessoas cuja sexualidade fazia pairar uma dúvida no ar: 

“Olha a cabeleira do Zezé/ Será que ele é, será que ele é?” e “Maria sapatão, 

sapatão, sapatão/ De dia é Maria, de noite é João”56.   

A partir da década de 80, finalmente os trans ocuparam os palcos das boates 

gays que começavam a surgir pelas grandes cidades do país57.  Destacam-se nesse 

                                            
56

 Entre elas: Cabeleira do Zezé (composta por João Roberto Kelly/ Roberto Faissal) e Maria Sapatão 
(composta por Joao Roberto Kelly). 
57

 Para um panorama da institucionalização da cena LGBT em São Paulo, confira o filme São Paulo 
em Hi-fi, de Lufe Steffen (2013). 

http://www.back2blackfestival.com.br/site2015/2015/02/24/
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cenário trans como Roberta Close, Rogéria, e Nádia Kendall, Andreia de Maio, que 

possuíam registro no Ministério do Trabalho como atores-transformistas e eram 

sindicalizados, tendo sido reconhecidos pela mídia e recebido prêmios por sua 

atuação artística (TREVISAN, 1986). 

Esses travestis ocuparam com muita propriedade o lugar dos palcos, lugar 

que a sociedade lhes reservara e de onde não deveriam sair. Como aponta Zanella, 

a partir de Eribon e Wacquant, o palco, o teatro, as boates tornam-se um verdadeiro 

gueto, lugar em que se deve confinar o “outro”, assim designado como aquele 

indesejável a partir de uma posição social dominante, reativando sentidos de 

exclusão que vão sendo tecidos numa teia de dizeres múltiplos que vêm e vão nos 

movimentos semânticos interdiscursivos e que remetem a esses lugares de exclusão 

aos quais foram relegados judeus, negros, imigrantes e os marginais em geral 

(ZANELLA, 2017).      

A questão do espaço é então determinante para os sentidos evocados: o 

travesti enquanto clown, artista  nos palcos, não incomoda, pois está onde sempre 

esteve e onde sempre deveria estar. Mas o travesti na rua remete à prostituição e ao 

sexo clandestino. Causa incômodo: é um perigo para a sociedade, para a família... 

 

4.1.1. Rogéria e Roberta Close: uma memória do incômodo terceiro sexo na mídia 

brasileira do séc. XX 

 “Eu tava com graça... 

Tava por acaso ali, não era nada 
Bunda de mulata, muque de peão 

Totalmente terceiro sexo 
Totalmente terceiro mundo 

Terceiro milênio 
Carne nua nua nua nua nua” 

(Caetano Veloso. Eu sou neguinha.1987) 

 

Faremos aqui uma breve digressão sobre duas figuras trans que se tornaram 

expoentes midiáticos no Brasil das décadas de 70 e 80: Rogéria e Roberta Close. 

Nosso objetivo neste subitem é tentar entender de que forma elas evocaram 

sentidos tão diferentes acerca do sujeito trans e produziram uma memória que 

repercutem inclusive no discurso das decisões judiciais contemporâneas.  

Na esteira de Pêcheux, Orlandi (2006) ensina que a memória é constitutiva de 

todo dizer, pois tudo que se diz se faz acompanhar de um já dito normalmente 
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esquecido pelo enunciador. E, de acordo com Mariani, a memória discursiva faz 

parte de um “processo histórico resultante de uma disputa de interpretações para os 

acontecimentos presentes ou já ocorridos” (MARIANI, 1998).  

Roberta Close pareceu trazer maior incômodo e dúvida às pessoas. Rogéria, 

por sua vez, era travesti, homem vestido de mulher, não restava dúvida. Mas 

Roberta não... ela era tomada demais como mulher para ser travesti... 

Rogéria, nascido Astolfo Barroso Pinto, trabalhava como maquiador na TV Rio 

durante a ditadura militar e surge como vedete, através do meio artístico, aclamada 

pelo grande público do antigo Teatro Rival. Como dançava, cantava e representava 

nos palcos, Rogéria não parece ter evocado sentidos de confusão e perigo acerca 

de sua singularidade trans, sendo razoavelmente “bem aceita” pelas pessoas como 

se alguém que viesse do mundo das artes tivesse algum tipo de “licença” para ser 

diferente assim: ela mesma se autointitulava “a travesti da família brasileira”, 

conforme noticia Paschoal (2016).  

Sem fazer menção ou alarde sobre a questão sexual, a seguinte capa de 

revista ilustra a condição de “igual” entre Rogéria e outros artistas famosos na 

década de 80. A série enumerativa coordenada entre os sintagmas “Rogéria”, “Ney 

Latorraca” e “Roberto Carlos” coloca os termos em igualdade sintática e semântica, 

sem precedência de um sobre outro, trazendo o sentido de paridade entre os 

sintagmas. Há um efeito de sentido de igualdade entre todos: são todos “artistas”: 

 

 
 

Fig. 4 – O trágico fim de ano de Rogéria 
Fonte: tudoissoetv.blogspot.com.br  

 

Na cronologia dos trans famosos na história brasileira, o nome de Rogéria é 

um dos primeiros que surge, o que acontece exatamente na época da ditadura, 

período em que os militares envidaram bizarros esforços para silenciar e invisibilizar 

todos os “subversivos”, enquadrando aí a população LGBT. 
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No 7º Texto Temático do 2º volume do Relatório da Comissão Nacional da 

Verdade (CNV), que pretendeu investigar a criminosa violência do governo militar no 

Brasil, Quinalha (2014) denuncia a perseguição aos homossexuais e travestis nas 

ruas do país. Segundo ele, indivíduos homossexuais – e a Ditadura não fazia 

distinções entre gays, lésbicas, travestis, etc – todos eram tidos como “subversivos”, 

“um atentado contra a família”. O Relatório denuncia, entre outras práticas 

persecutórias, os “rondões”, durante os quais militares saíam à noite para “limpar” 

das ruas os travestis que se prostituíam: 

 

Em 1º de abril de 1980, O Estado de São Paulo publicou matéria 
intitulada “Polícia já tem plano conjunto contra travestis”, no qual 
registra a proposta das polícias civil e militar de “tirar os travestis das 
ruas de bairros estritamente residenciais; reforçar a Delegacia de 
Vadiagem (Viadagem? Pergunta retórica nossa...) do DEIC para 
aplicar o artigo 59 da Lei de Contravenções Penais; destinar um 
prédio para recolher somente homossexuais; e abrir uma parte da 
cidade para fixá-los são alguns pontos do plano elaborado para 
combater de imediato os travestis, em São Paulo” (QUINALHA, 
2014)  

 

Rogéria parece não ter sido alvo dos militares nessa época, fato questionado 

por Vieira, que suscita essa dúvida: 

 

É importante perceber a ênfase sobre a “imagem” da travesti. No 
período da Ditadura, conhecemos nomes de travestis que se saíram 
muito bem, como é o caso da travesti Rogéria. Mas que imagem ela 
possuía? Porque não era uma imagem perseguida? Esta não é uma 
reflexão que caiba neste texto, talvez em um próximo. Mas 
pensarmos acerca disso é importante (VIEIRA, 2015). 

 

A resposta parece estar no próprio texto do Relatório da CNV. As 

perseguições aos homossexuais se davam em nome de uma pretensa “moral cristã” 

e “em nome da família”, mas havia certa tolerância com alguns homossexuais que 

sabiam qual era “o seu lugar”: 

 

Embora esses valores sociais e culturais contrários à 
homossexualidade tenham se afirmado com nitidez e se condensado 
em postos oficiais do Estado naquele momento, pode-se dizer que 
existia também certa tolerância, ainda que bastante relativa, de 
alguns setores às práticas homossexuais, desde que estas se 
mantivessem dentro de espaços sociais bem demarcados e 
circunscritos: carnaval, lugares fechados e isolados de sociabilidade 
LGBT, certas profissões consideradas “delicadas” ou “criativas” para 
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homens, ligadas às noções de gênero sobre a feminilidade 
tradicional, bem como certos lugares reservados para mulheres 
masculinizadas (QUINALHA, 2014). 

 

Ao adotar o epíteto de “travesti da família brasileira”, Rogéria produz  um 

sentido de aceitação social naquele momento de perseguição explícita promovida 

pelos militares. Ser “da família”, por  desdobramento, também podia significar  “ser 

cristão”, “ser dos militares”, logo “não ser alvo” ou “estar a salvo”.  

 Mas o caso Roberta Close fez comparecer sentidos outros para o sujeito 

trans, uma vez que sua aparência inegavelmente feminina não condizia com o 

imaginário do travesti, perceptivelmente um “homem vestido de mulher”. Se não era 

travesti nem mulher, era o quê, então? Essa disputa por sentidos pode ser muito 

bem ilustrada  quando ela então aparece pela primeira vez em uma pequena foto no 

canto da capa da edição 106 de Playboy, datada de maio de 84.  

 

 
 

Fig. 5 – 1ª aparição de Roberta Close na revista Playboy  
Fonte: www.reidaplayboy.com 

 

No canto superior esquerdo, a legenda da discreta foto de Roberta já aponta 

para a questão da dúvida que a identidade da modelo plantava no ideário masculino 

e, por que não dizer, social da época. A legenda da foto diz: “Incrível. As fotos 

revelam por que Roberta Close confunde tanta gente”. O sentido de confusão está 

posto. Ninguém sabe o “que” é Roberta Close. Ela não cabia sequer no conceito 

popular de travesti.  

Vale lembrar que a edição 106 de maio de 84 não ousou estampar fotos da 

genitália da modelo, que apenas retornaria nua às páginas da publicação em março 

de 1990 após a cirurgia de transgenitalização.  

Considerada pelas revistas masculinas da década de 80 como um “mito 
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sexual”, Roberta Close pôs em debate a questão do transexualismo, (re)produzindo 

– em uma rede midiática de retomadas regulares – sentidos ligados ao sexo, à 

pornografia, da dúvida, do medo, da incerteza, do mistério e, portanto, da 

possibilidade de engano, de engodo. 

Assim, sujeitos trans como Roberta passam a ser discursivizados pelo 

estigma da dúvida abjeta, da curiosidade mórbida, do medo quase criminoso dessa 

ambiguidade entre aparência física, comportamento sexual e sexo biológico: afinal, o 

que é um transexual? Que ser é esse que em único corpo pode reunir 

paradoxalmente os dois sexos ao mesmo tempo? Que contradição sexual seria essa 

a merecer o epíteto de “centauros urbanos” – metáfora da dualidade do ser? –   ou 

“homens-bomba” – em referência ao perigo que parecem portar? –  tal como 

proposto por Jabor na epígrafe deste trabalho? 

 Segundo Achard (2015), as redes de retomadas regulares contribuem para a 

construção e circulação de sentidos. Isso aconteceu com a imagem de Roberta 

Close, como se pode colher de diversas manchetes e chamadas de outras revistas 

da época, tais como Manchete, Fatos e Fotos e Contigo, além de todas as aparições 

televisivas a que ela compareceu:  

 

 
 

Fig. 6 – “Roberta Close: ele ou ela”? Enigma. 
Fonte: www.portal80brasilia.blogspot.com 

 
 

O discurso midiático da década de 80 parece ter evocado sentidos para o 

sujeito transexual como alguém capaz de ameaçar a sociedade e enganar os 

homens; alguém que, mesmo podendo ser desejado sexualmente, deveria ser visto 

com reservas, pois trazia em si o signo do engano e da confusão: a aparência física 

que se exibe é inquestionavelmente feminina, mas pode esconder um perigo! 

Mistério? Armadilha? Os homens devem ter cuidado... Há uma incômoda 

http://www.portal80brasilia.blogspot.com/
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incompatibilidade entre o sexo que se mostra e o que efetivamente se carrega no 

corpo. E isso pode ser perigoso... Essa construção discursiva do perigo trans às 

pessoas ditas “normais” – os cisgêneros58 –  é percebida também por Bagagli: 

 

O corpo disfórico é tido como possuidor de uma verdade biológica 
escondida, a qual o psiquiatra deve dissecar através de um 
interrogatório (!) visando o “correto diagnóstico”. Muita tensão aqui: o 
diagnóstico correto é tido como uma estrita necessidade, já que 
algum perigo envolvendo o (cis)gênero está iminente: alguma 
tragédia está prestes a acontecer. Vendem o perigo e cobram a 
“solução”. Nossos médicos só poderiam estar para nos salvar, não é 
verdade? Nos salvar (ou seria curar?) do que mesmo? (BAGAGLI, 
2014).  

 

Como se verá, essa discursivização do trans pelo viés do perigo à sociedade 

heteronormativa será uma importante regularidade no discurso do Poder Judiciário 

sobre os pedidos de alteração registral do nome efetivados por indivíduos 

transexuais. As ciências do corpo e da mente serão chamadas a solucionar esse 

problema, enquanto o Direito, por sua vez, marcará o sujeito que não foi “curado” 

com a impossibilidade de utilização de seu nome social. Nesse momento, a 

singularidade do transexual, centauro urbano, irá transformá-lo no temido homem-

bomba, que precisa ser controlado de alguma forma. 

  

4.2 O sujeito trans como doente: o discurso fundador dos saberes biomédicos 

 

“Não olhe nos seus olhos 
Não creia no seu coração 

Não beba do seu copo 
Não tenha compaixão 

                  Diga não à aberração”. 
(Caio Prado. Não recomendado) 

 

Nesta parte, analisaremos o atravessamento do discurso judicial a respeito do 

sujeito trans pelas formações discursivas da Medicina e da Psicologia. Até que 

cheguem efetivamente às portas do Judiciário em busca de direitos, os sentidos 

sobre o sujeito trans atravessam um longo percurso no Ocidente, dentro do qual têm 

sido discursivizados sob diferentes perspectivas. Do discurso sobre o transexual 

como engodo e perigo ao discurso dos saberes médicos e psicológicos sobre o trans 

                                            
58

 Consideram-se cisgêneros aqueles cuja identidade de gênero coincide com o sexo biológico que 
portam, ao contrário dos transgêneros, que se identificam como sendo do sexo oposto.  
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como alguém doente e carente de tratamento, uma infinidade de disputas de 

sentidos buscam estabilizar semanticamente a realidade, na tentativa de significar o 

sujeito trans, conforme indica Bagagli (2014).  

Soares resume as matrizes ideológicas de sustentação de sentidos que o 

Ocidente produziu sobre a homossexualidade, mas que, no geral, entendo aplicáveis 

a todas as sexualidades que não se encaixam nos padrões estabelecidos: 

Crime, pecado e doença foram usados para significar o homossexual 
e fazem sentido a partir da inscrição em uma formação discursiva. 
Desse modo, os sentidos sempre são determinados ideologicamente. 
Não há sentido que não o seja, ou melhor, tudo o que é dito tem um 
traço ideológico em relação a outros traços ideológicos que estão na 
discursividades, é a ideologia produzindo seus efeitos (SOARES, 
2006).   

O autor denuncia que inicialmente os sujeitos praticantes de sexualidades 

ditas anormais não podiam dizer de si, tendo sido condenados a serem significados 

por instâncias outras, alheias a sua vontade e impermeáveis a sua fala – o que 

aconteceu de fato com todas as sexualidades ditas desviantes: 

 

Os homossexuais apenas ocupavam o espaço da terceira pessoa: 
falava-se deles. Quem eram, como eram, o que faziam, por que 
faziam. E falava-se com tanta veemência que os sentidos 
apresentavam-se fixos, como se colados nas palavras. E talvez 
assim o fosse em virtude de os homossexuais não ocuparem   uma 
posição sujeito para que pudessem falar-se e, portanto, fazer outros 
sentidos (idem). 

 

De uma maneira geral, o Ocidente tende a definir a identidade sexual de 

alguém tendo como principal baliza critérios médico-biológicos, pautando-se pela 

anatomia apresentada pela pessoa: determina-se como homem aquele que possui 

um pênis e como mulher aquele que possui uma vagina. A partir dessa dicotomia 

pênis-vagina, espera-se que o individuo assuma comportamentos, hábitos e desejo 

sexual alinhados com seu sexo biológico: quem possui o pênis deve se comportar 

como homem e desejar mulheres; quem não o possui, deve se comportar como 

mulher e desejar homens. Há uma injunção normativa à coerência entre sexo 

biológico-identidade de gênero-desejo sexual. O sujeito trans, entretanto, põe em 

xeque esses padrões estabelecidos, desestabiliza-os e reclama sentidos, que serão 

construídos historicamente a partir de posições ideológicas bem determinadas, 
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consoante indica Pereira (2017). 

Foucault (1988 [1976]) analisa a historia ocidental da sexualidade e aponta os 

séc. XVIII e XIX como o grande momento do silenciamento e invisibilização das 

sexualidades desviantes do padrão heterossexual burguês vitoriano. Essas 

sexualidades diferentes da imposta como “normal” foram a partir de então relegadas 

ao status da anormalidade, decretadas à inexistência, à interdição e ao mutismo. A 

sexualidade normal foi confiscada, restrita ao quarto do casal monogâmico 

matrimonializado – assim oficializado pela lei e pela igreja – e todo ato sexual que 

não objetivasse a procriação seria considerado ilegítimo, tolerável, quando muito, 

apenas no circuito da prostituição, onde pudesse pelo menos gerar lucro. Foucault 

denuncia que o sexo por prazer não interessa ao capitalismo, pois dispersa a força 

de trabalho e a desvia das atividades de produção, devendo ser desestimulado, 

perseguido e sancionado.·. 

No que tange ao discurso sobre o sexo, Foucault (idem) ressalta que não se 

tratava de não falar sobre o sexo. Absolutamente. Mas de dizê-lo de forma regrada, 

controlada, contabilizada, tratando-o sempre como “o segredo”. Não houve uma 

censura sobre a temática do sexo: na verdade apenas alguns discursos é que foram 

vetados. As Ciências e o Poder Público se apropriam dos discursos sobre o sexo. 

Surgem abordagens que classificam condutas sexuais como normais e doentias, 

lícitas e ilícitas, instaura-se uma polícia do sexo: dele se fala para regulamentá-lo, 

para controlá-lo. O aumento progressivo da população impõe que se estude o sexo e 

como ele impacta a sociedade. O que na Idade Média se dizia somente no âmbito 

privado da confissão religiosa, agora é tema da biologia, da medicina, da 

demografia, da psicologia, da moral, da política.     

Desde a virada da Idade Moderna para a Contemporânea, todo o discurso 

produzido sobre o sexo focava o sexo conjugal. Todas as demais vertentes da vida 

sexual permaneciam num limbo discursivo e as condutas anormais ou os prazeres 

estranhos – adultério, rapto, incesto, zoofilia, sodomia, pedofilia – todas as 

sexualidades ditas periféricas sujeitavam-se indistintamente à condenação, pois 

eram contra a natureza, contra o casamento, contra a lei.  Quem as praticava 

merecia punição. Começa a surgir então uma classe de pessoas infames e 

perigosas: 

Surge toda uma gentalha diferente, apesar de alguns parentescos 
com antigos libertinos. Do final do século XVIII até o nosso, eles 
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correm através dos interstícios da sociedade perseguidos pelas leis, 
mas nem sempre, encerrados frequentemente nas prisões, talvez 
doentes, mas vítimas escandalosas e perigosas presas de um 
estranho mal que traz também o nome de “vício” e às vezes de 
“delito” [...] No decorrer do século eles carregaram sucessivamente o 
estigma da “loucura moral”, da “neurose genital”, da “aberração do 
sentido genésico”, da “degenerescência” ou do “desequilíbrio 
psíquico” (FOUCAULT, idem, p. 40-41).     

 

É certo que as discursividades sobre a sexualidade em nossos dias ainda são 

atravessadas por esses sentidos. No caso específico deste trabalho, pode-se 

perceber que há muito dessas “perigosas presas de um estranho mal” constituindo 

os sentidos sobre travestis, transexuais e transgêneros, o que se constrói como uma 

memória que ecoa também no discurso jurídico. 

No diapasão do surgimento dessa categoria de infames, dentro da 

necessidade de classificação e especificação de indivíduos e suas perversões, 

exsurge, dentre outras, a figura do homossexual, assim nomeado em 1869 pelo 

escritor austro-húngaro e ativista dos direitos humanos Karl Maria Benkert. A partir 

de então se desenvolve no Ocidente uma verdadeira scientia sexualis59, operando-

se imenso esforço intelectual para nomear todas as formas de dispersão das 

sexualidades ditas aberrantes, o que, para Foucault, consiste em evidente 

manifestação de poder no sentido de identificá-las para controlá-las e suprimi-las: 

 

A mecânica do poder que ardorosamente persegue todo esse 
despropósito só pretende suprimi-lo atribuindo-lhe uma realidade 
analítica, visível e permanente: encrava-o nos corpos, introdu-lo nas 
condutas, torna-o princípio de classificação e de inteligibilidade e o 
constitui em razão de ser e ordem natural de desordem (FOUCAULT, 
idem, p. 44).     

 

Interessante notar, à guisa de contraponto, que até mesmo a 

heterossexualidade – normalmente concebida como evidência do que seria normal 

em termos de prática sexual, como a prática que deveria estar desde sempre lá – 

nessa época também foi construída discursivamente como um desvio, uma 

anormalidade. Ambrosino (2017) ensina que o dicionário médico Dorland, de 1901, 

definiu a heterossexualidade como "um apetite anormal ou pervertido em relação ao 

sexo oposto". Em 1923, o dicionário Merriam Webster definia a orientação sexual 
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 Forma ocidental de produção de verdades sobre o sexo, em oposição à ars erotica própria das 
sociedades orientais.  
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como "paixão sexual mórbida por alguém do sexo oposto". Apenas em 1934 a 

heterossexualidade teve o significado atualizado: "manifestação de paixão sexual 

por alguém do sexo oposto". 

Esse poder se exerce através dos discursos, afeta o corpo, o sexo e os 

prazeres, e nomeia essa multiplicidade de sexualidades disparatadas para identificá-

las, controlá-las e nelas interferir. Havia uma urgência em se preservar uma pretensa 

pureza moral da sociedade e vigor físico do corpo social, e as instâncias de poder 

prometiam “eliminar os portadores de taras, os degenerados e as populações 

abastardadas”, nos dizeres de Foucault (idem, p 54).  

Para o filósofo francês, os séculos XVIII e XIX marcam o surgimento de 

pessoas infames – dentre eles os transexuais – que passaram a ser malvistas pela 

sociedade e sistematicamente alijadas do convívio social e da visibilidade pública, 

discursivizados ora como pecadores, ora como doentes, ora como infratores da lei. 

Somente o século seguinte verá o discurso sobre o transexual reverberado pela 

religião, pela lei e pela medicina passar a conviver com um discurso oriundo do 

próprio transexual, que passa a poder dizer de si principalmente após a eclosão e 

fortalecimento do movimento gay no ocidente.     

No século XX, segundo Castel (2001), a discursivização do fenômeno 

transexual em sua trajetória na história do Ocidente é um indicador seguro das 

mudanças culturais e políticas ocorridas durante aquele período. Para o historiador, 

a evolução dos discursos sobre o transexualismo pode ser didaticamente 

periodizada em quatro fases: a da sexualidade conflituosa intrapsíquica, a do 

behaviorismo endocrinológico, a da sociologia do gênero e, por último a da 

despatologização.  

Na 1ª fase, predomina o paradigma da sexualidade conflituosa intrapsíquica, 

inaugurado em 1910 pelo médico alemão Magnus Hirschfeld, na obra Die 

Tranvestiten, usando pela primeira vez o termo “transexualpsíquico”. Ocorrem 

estudos de endocrinologia para uma redefinição sexual via tratamento hormonal. 

Nessa fase já ocorrem as primeiras cirurgias para alinhamento do sexo físico com o 

psíquico, como a famosa intervenção cirúrgica do doutor Hirschfeld sobre a 

transexual Lili Elbe60 (nascido Einar Wegener) na cidade alemã de Dresden em 

                                            
60

 A história de Einar Wegener, ou Lili Elbe, foi contada no cinema em novembro de 2015 no longa-
metragem A Garota Dinamarquesa (The Danish Girl), dirigido por Tom Hooper, baseado no romance 
homônimo de David Ebershoff. 
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193061.  

Castel (idem) ressalta que nessa época não havia uma distinção entre as 

formas desviantes da sexualidade heteronormativa padrão: todos os desvios eram 

capitulados como “perversões” ou “atos contra a natureza”, todas reprimidas 

exemplarmente tanto pela medicina quanto pela lei. Paira a dúvida sobre se o 

transexual seria um delirante que desejava simplesmente trocar de sexo ou se seria 

um individuo com um desejo não patológico que ocasionalmente adoecia pelo 

tratamento que lhe dispensava a sociedade.    

Na 2ª fase, Pierre-Henri sinaliza para o behaviorismo endocrinológico. Com o 

desenvolvimento dos estudos de endocrinologia no período entre as Grandes 

Guerras, procura-se quebrar o fatalismo terapêutico da degenerescência mental, que 

até então predominava entre as ciências médicas e humanas, e buscar uma radical 

modificação das vivências ditas mórbidas através de intervenção hormonal. Nessa 

fase, até mesmo a psicanálise de Sigmund Freud é afetada pelos avanços e 

descobertas da Medicina. Conforme Castel (idem), a percepção dessa época era de 

que “graças aos hormônios a anormalidade das condutas e dos sentimentos torna-

se uma questão de dosagem sanguínea”. 

Na 3ª fase, compreendida entre 1945 a 1975, adquire relevo a Sociologia do 

Gênero, em razão do grande impacto da Sociologia norte-americana e sua teoria da 

“influência do meio” sobre o fenômeno transexual. Paralelamente aos estudos 

médicos e psicanalíticos, iniciam-se estudos sobre a socialização de indivíduos 

portadores de transtornos sexuais, tais como hermafroditas, transexuais, pessoas 

com órgãos sexuais mutilados ou portadores de problemas congênitos. A identidade 

sexual deveria resultar de um aprendizado do papel de gênero socialmente 

destinado a homens e a mulheres, ainda segundo Castel (idem). 

A 4ª fase tem início a partir da década de 70 sob o signo da despatologização 

das sexualidades não convencionais. Nesse momento, o discurso deixa de ser 

exclusivamente “sobre” homossexuais, transexuais, etc, e passa a ser um discurso 

também deles: há espaço para que digam de si mesmos. Ao mesmo tempo em que 

se fortalece a aceitação de uma etiologia neuroendocrinológica para as sexualidades 

ditas não convencionais, desenvolve-se forte rejeição a tratamentos 

                                            
61

 Entretanto, a 1ª cirurgia de redefinição sexual de que se tem noticia foi clandestinamente realizada 
em 1921 por um aluno de Hirschfeld, o médico Felix Abraham, em seu paciente de pseudônimo 
Rudolf. 
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psicoterapêuticos na busca por uma des-homossexualização, fazendo surgir uma 

nova concepção identidade sexual como parte lídima da personalidade humana. 

Nasce a noção de identidade de gênero como mais uma das facetas das 

liberdades individuais. Forja-se então o termo “transgenerismo” (do inglês 

transgender) englobando as aspirações de transexuais, travestis e homossexuais de 

apresentação dúbia. A busca por direitos surge a partir dessa fase bem como se 

verifica um aumento significativo na demanda por terapias hormonais para 

redefinição sexual e cirurgias de redesignação sexual: neofaloplastias e 

neocolpovulvoplastias.  

Em 1973, Norman Fisk forja o termo “disforia de gênero” para responder 

psiquiátrica e sociologicamente a essa demanda dos trans, medicalizando a 

redefinição sexual para que o estado civil não se torne apenas matéria de interesse 

pessoal e o Estado possa atender judicialmente a essas demandas, pois inscritas 

em um projeto terapêutico. 

Em muitos países, entre eles o Brasil, o discurso médico ainda reproduz a 

sexualidade trans como uma doença psiquiátrica. O que chama a atenção ao 

analista do discurso é o fato de que para fazer jus à outorga de direitos, o Estado 

ainda precisa discursivizar o sujeito trans como alguém doente. Bagagli percebe 

esse atravessamento do discurso jurídico pelo discurso médico, que oferece ao 

Direito uma matriz para estabilização dos sentidos: 

 
O psiquiatra ocupa este lugar social: de dizer a verdade sobre 
nossas identidades, já que somos despossuídas de 
autodeterminação; nosso lugar enquanto enunciadores é sempre a 
da suspeita, do engodo e da “falsidade ideológica”. Eis que diga o 
juiz! Este só irá levar em consideração nossa identidade (frente ao 
jurídico) na medida em que somos mediadas (faladas) por 
psiquiatras/psicólogos/psicanalistas/endócrinos/cirurgiões/assistentes 
sociais (cisgêneros). A cisgeneridade é um violento filtro social para 
pessoas trans, não é a toa que o nosso ingresso no “universo cis” é 
sempre marcado pela marginalidade e pelo percalço (BAGAGLI, 
2014). 

 

Segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a transexualidade estava capitulada na CID-9 (1978) 

como “distúrbio sexual”. Essa capitulação repetia-se no Manual Diagnóstico de 

Distúrbios Mentais (DSM), importante instrumento para profissionais da área da 

saúde mental elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, que trazia sua 
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versão da transexualidade como “distúrbio da identidade de gênero" na DSM-4 

(1994). Qual sentido parece decorrer daí? Há um problema e ele está no indivíduo...  

O CID-10 (1992), atualmente em vigor, apresenta um novo significante: dentro 

dos “transtornos mentais e comportamentais”, a questão trans é tipificada como 

“transtorno da identidade sexual”. Persiste aqui o sentido de que há um problema 

médico no indivíduo. O DSM em sua 5ª versão do ano de 2000 (DSM 5), entretanto, 

passa a capitular a transexualidade como “disforia62 de gênero”, transferindo a 

discussão para o campo das identidades, e não mais das doenças. À expressão 

“transexualismo” deve-se preferir “transgeneridade”63: trata-se de característica 

identitária daquele cujo sexo biológico é incompatível com sua identidade sexual, ou 

seja, o individuo não reconhece psicologicamente o sexo físico que porta, o que lhe 

causa imenso desconforto emocional.   

Ao redesignar a condição de trans de “distúrbio de identidade de gênero” 

(DSM IV) para “disforia de gênero” (DSM V), a Medicina desliza o sentido da 

transexualidade: de um problema da identidade do sujeito, ela se torna um 

sofrimento causado pela estigmatização social e pela dificuldade na adequação 

pessoal das normas de gênero, segundo aponta Lima (2015).     

Sem fugir da formação discursiva médica, tanto a CID quanto o DSM 

produzem sentidos para o sujeito trans em função de um “transtorno”, não deixando, 

portanto, de medicalizá-lo. 

 
Quadro 1 – Designações médicas para o transexualismo 

 

Transexualismo 

CID 9 (1978) DSM IV (1994) 

distúrbio  

sexual 

distúrbio da 

identidade de gênero 

CID 10 (1992) DSM V (2000) 

transtorno da 

 identidade sexual 

disforia  

de gênero  

 

                                            
62

 Disforia é uma mudança repentina e transitória do estado de ânimo, tais como sentimentos de tris-

teza, pena, angústia. É um mal estar psíquico acompanhado por sentimentos depressivos, tristeza, 
melancolia e pessimismo. Disponível em: www.dicionarioinformal.com.br. Acesso em 15 de julho de 
2017.  
63

 Enquanto o sufixo nominal –ismo denota transtorno, distúrbio, desvio, doença, o sufixo –dade traz à 
tona o sentido de modo de ser, maneira de existir, normalidade.  

http://www.dicionarioinformal.com.br/
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No Brasil, o Conselho Federal de Medicina reverbera o discurso das vivências 

trans como doença e regulou seu tratamento com terapias e hormonais e cirurgia de 

redesignação sexual através de Resoluções. A primeira foi a de no. 1482 de 97; a 

segunda, a de no. 1652 de 2002 e a última, a de no. 1955 de 2010, atualmente em 

vigor. Em todas elas, o discurso aponta para o caráter patológico da incongruência 

entre sexo biológico-identidade sexual-orientação sexual e ampara o direito à 

cirurgia, desde que assim deseje o individuo portador desta até então “doença”. 

Entretanto, essas resoluções apoiam-se na CID 10, sob o código F640, a fim 

de garantir às pessoas transexuais o direito à terapia hormonal, à psicoterapia e à 

cirurgia de redesignação sexual pelo Sistema Único de Saúde brasileiro e evitar que 

os médicos sejam punidos pelo crime de lesão corporal grave por mutilação caso 

venham a realizar a cirurgia de transgenitalismo.  

Apoiar-se na Medicina para significar o sujeito trans é, em última instância, 

apoiar-se no que é da ordem do biológico, e, portanto, do natural. A Medicina assim 

acaba se tornando uma das maiores e mais importantes matrizes de produção de 

conhecimentos e normas sobre a transexualidade, o que vem torná-la uma 

importante fonte de sentidos para o discurso judicial do Estado quando confrontado 

com os pedidos de alteração dos registros civis de pessoas trans. 

 

4.3 O sujeito transexual como cidadão: o protaganismo LGBT e a produção de 

novos efeitos de sentido 

“I'm not a woman,  
I'm not a man. 

I am something  
that you'll never understand”. 

(I would die 4U, Prince) 

 

A partir das décadas de 60 e 70, o Ocidente vê explodirem movimentos em 

que as minorias sexuais reclamam protagonismo no dizer de si e passam a clamar 

pelo direito de falar de si próprias, de se significar, em um processo referido por 

como subjetivação. Embora não estivesse se referindo necessariamente às minorias 

sexuais, Foucault (1992) demonstra que dessas vidas comuns, ditas infames por ele, 

não se guardam muitos registros, tendo se perdido na noite dos tempos. As poucas 

que puderam existir na História, que puderam fazer-se conhecer, fizeram-no apenas 



107 

pela via de seu eventual (e indesejável) encontro com o Poder64: 

 

Todas essas vidas destinadas a passar por baixo de qualquer 
discurso e a desaparecer sem nunca terem sido faladas só puderam 
deixar rastros – breves, incisivos, com frequência enigmáticos – a 
partir do momento de seu contato instantâneo com o poder. De modo 
que é, sem dúvida, para sempre impossível recuperá-las nelas 
próprias, tais como podiam ser “em estado livre”; só podemos balizá-
las tomadas nas declamações, nas parcialidades táticas, nas 
mentiras imperativas supostas nos jogos de poder e nas relações 
com ele (FOUCAULT, 1992). 

 

A narrativa de Foucault não deixa de se aplicar, atualmente, às vidas LGBT.    

Essas vidas, que até então estiveram à margem, sufocadas, apagadas do discurso 

hegemônico, exsurgem com veemência e passam a lutar por visibilidade e para 

reivindicar efetivamente o direito de existir. Essa luta tem como marco histórico os 

confrontos de Stonewall Inn, um bar gay de Nova York, palco de diversos 

enfrentamentos entre policiais e homossexuais, a partir de 28 de junho de 1969. 

Para Pêcheux (1990), estaríamos diante da resistência que constitui a falha 

no ritual de interpelação ideológica: o discurso revolucionário se volta contra a 

dominação ideológica presente e passa a produzir novos sentidos, a partir do 

momento em que quem resiste sabota o ritual, passando a “(...) não entender ou 

entender errado; não escutar as ordens; não repetir as litanias ou repeti-las de modo 

errôneo, falar quando se exige silêncio (...)”. Para ele: 

 

E através destas quebras rituais, destas transgressões de fronteiras: 
o frágil questionamento de uma ordem, a partir da qual o lapso pode 
tornar-se discurso de rebelião, o ato falho, de motim e insurreição: o 
momento imprevisível em que uma serie heterogênea de efeitos 
individuais entra em ressonância e produz um acontecimento 
histórico, rompendo com o círculo de repetição (PÊCHEUX, 1990).  

 

De Nova York, esse movimento de resistência pró LGBT se difunde pelos 

Estados Unidos, e chega ao Brasil na década de 70. O evolver da luta política LGBT 

em nosso país – que hoje repercute em pleitos específicos de cada subgrupo desse 

movimento – pode ser organizado em três ondas, segundo Fachinni (2005).  

A primeira onda tem início em meados da década de 70, ainda durante a 

                                            
64

 A travesti Vanessão jamais teria se tornado conhecida do grande público não fosse pelo vídeo 
disponível no Youtube que reporta sua prisão ao agredir um cliente que não lhe teria pagado seus 
famosos “vinte reais” depois de um programa sexual. Disponível em:< 
https://www.youtube.com/watch?v=b_7YWlyQEBE>. 
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Ditadura Militar, e é marcado pelo surgimento do grupo de afirmação homossexual 

paulista SOMOS e pelo jornal carioca O Lampião e termina com a criação do Grupo 

Gay da Bahia em 1980. Nesse primeiro momento a luta é comum e não distingue 

fissões dentro do próprio movimento, propondo a politização da homossexualidade e 

a contestação dos padrões heterossexistas de comportamento, defendendo assim 

certa liberação sexual.   

A segunda onda é marcada pela epidemia de AIDS no Brasil da década de 

80. Os grupos gays se mobilizam para o combate ao HIV, atuando solidariamente 

em relação às pessoas portadoras do vírus e cobrando um posicionamento do Poder 

Público sobre a doença.  Esse período é marcado pela profissionalização dos 

grupos e pelo inicio da luta por direitos civis igualitários, o que é feito através da 

busca de maior visibilidade pública, do estreitamento de relações com entidades 

internacionais, dos movimentos pela despatologização da homossexualidade e pela 

postura de desconstrução da imagem negativa que habita o imaginário popular 

acerca da homossexualidade, comumente associada à marginalidade e a 

comportamentos promíscuos.  Nessa segunda onda, decidiu-se abolir a expressão 

“opção sexual” – que remete a uma escolha consciente do indivíduo – para 

“orientação sexual”, mais condizente com as instâncias físico-psíquicas 

determinantes não só da homossexualidade mas da sexualidade humana como um 

todo.   

A terceira e última onda tem inicio da década de 90, quando os grupos de 

militância gay atingem, por assim dizer, sua maturidade e passam a desenvolver 

laços mais estreitos em suas articulações com o Poder Público, de quem passam a 

receber maior apoio nas demandas específicas de AIDS, homofobia, saúde, etc. 

Esses grupos agora revestem a forma jurídica de Organizações Não 

Governamentais e passam a existir não apenas como grupos de militância política, 

mas também acadêmica e até mesmo religiosa. Em 1995, é fundada a maior e mais 

expressiva associação de defesa de direitos e interesses desta parcela vulnerável da 

população na América Latina: a ABGLT: Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 

Travestis e Transexuais. 

Nessa fase começam a ocorrer com mais intensidade pressões no âmbito do 

Poder Legislativo – elaboração de projetos de lei (advocacy), apoio a candidaturas 

gay friendly – e ações judiciais começam a chegar aos fóruns em todo o país, em 

demandas de natureza civil, familiar e previdenciária. Em diversas cidades 
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acontecem as Paradas do Orgulho Gay. A luta contra a AIDS universaliza-se na luta 

por direitos humanos e por reconhecimento do LGBT como um sujeito de direito. 

Dentro do próprio grupo as demandas específicas de cada segmento começam a 

tomar forma e buscar amparo: 

 

Um olhar menos conservador e mais propositivo em torno da questão 
da prostituição, o combate à violência e a garantia do acesso e 
permanência na escola representam questões centrais na agenda 
política das organizações de travestis. Já entre transexuais, a 
demanda pelo acesso a transformações corporais que promovam a 
adequação dos corpos às identidades de gênero têm ganhado 
destaque. Demandas por adequação da identidade jurídica 
(mudança de prenome) e pela possibilidade de uso e 
reconhecimento do nome social em serviços de saúde e escolas, 
entre outros, unem travestis e transexuais na luta por direitos [...] 
(CARRARA, VIANNA, 2006).         

 

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) brasileiro posiciona-se no sentido de 

despatologizar as vivências do que chamou de “homossexualidades” e contraindica 

aos psicólogos brasileiros a oferta de qualquer tratamento que prometa “cura” dessa 

característica individual. Através da Resolução no 1/1999, o CFP convida à reflexão 

sobre os preconceitos e propõe uma conduta pró-ativa do profissional psi na luta 

contra a estigmatização social das práticas homoeróticas. Em 2013, o CFP baixa 

uma Nota técnica indicando que a sexualidade trans não configura uma doença, 

nada mais é que um modo de ser do indivíduo. Assim o CFP alinha-se com o que 

vem se chamando de “despatologização do gênero”, segundo apontam Bento e 

Pelucio (2012). 

Miskolci (2016) chama atenção para o fato de que travestis, transexuais e 

transgêneros – diferentemente dos homossexuais – fazem uma nova política de 

gênero: a politica queer. Para ele, enquanto os homossexuais lutam pela igualdade, 

numa tentativa de inserção nos padrões heteronormativos, visto que até mesmo 

suas demandas judiciais apontam para esse sentido (casamento igualitário, adoção 

conjunta, etc), os trans, por sua vez, põem em xeque os conceitos de normalidade e 

anormalidade e pugnam pelo direito à diferença.  

Butler (apud SALIH, 2015) compreende como queer a politica LGBT calcada 

na pluralização dos atores dos movimentos sociais – travestis, transexuais, não-

brancos etc – e no enfrentamento do poder não apenas como entidade repressora, 

mas como mecanismos de disciplina e controle da normalidade, o que Foucault 
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(2015 [1979]) concebe como um poder diluído em todo o tecido social, não mais 

localizável em uma instituição ou cargo ou pessoa especificamente. Segundo o 

filósofo, não se sabe exatamente quem exerce esse poder,  mas sabe-se facilmente 

quem não o possui.  

Ainda assim, mesmo sob a égide do queer, há divergência entre travestis, 

transexuais e transgêneros e isso repercute até mesmo no discurso da ABGLT, em 

seu Manual de Comunicação LGBT65, sob a rubrica Identidade de Gênero (p. 17 e 

18), que funciona como um pequeno dicionário nesse particular, indicando um 

esforço de categorização dos diferentes sujeitos trans: 

 

Transexual: pessoa que possui uma identidade de gênero diferente 
do sexo designado no nascimento. Homens e mulheres transexuais 
podem manifestar o desejo de se submeterem a intervenções médi-
co-cirúrgicas para realizarem a adequação dos seus atributos físicos 
de nascença (inclusive genitais) a sua identidade de gênero constitu-
ída. 
 
Transgênero: terminologia utilizada para descrever pessoas que 
transitam entre os gêneros. São pessoas cuja identidade de gênero 
transcende as definições convencionais de sexualidade. 
 
Travesti: pessoa que nasce do sexo masculino ou feminino, mas que 
tem sua identidade de gênero oposta ao seu sexo biológico, assu-
mindo papéis de gênero diferentes daquele imposto pela sociedade. 
Muitas travestis modificam seus corpos por meio de hormonioterapi-
as, aplicações de silicone e/ou cirurgias plásticas, porém, vale ressal-
tar que isso não é regra para todas (definição adotada pela Confe-
rência Nacional LGBT em 2008). Diferentemente das transexuais, as 
travestis não desejam realizar a cirurgia de redesignação sexual 
(mudança de órgão genital). Utiliza-se o artigo definido feminino “A” 
para falar da travesti (aquela que possui seios, corpo, vestimentas, 
cabelos, e formas femininas). É incorreto usar o artigo masculino, por 
exemplo, “O“ travesti Maria, pois está se referindo a uma pessoa do 
gênero feminino (ABGLT, 2010). 

 

Nesse pequeno glossário – onde não se pode deixar de perceber uma 

injunção à normatividade, uma vez que acabam por determinar como se deve referir 

aos sujeitos trans, tal como verdadeira norma – , a própria classe que se significa 

sob a sigla LGBT pretende delimitar sentidos a partir de três verbetes definitórios. 

Por esses verbetes, busca-se fixar sentidos para terminologias que as pessoas em 

geral, e também o Poder Judiciário em suas decisões, usam de forma 
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 Disponível em < http://www.abglt.org.br/docs/ManualdeComunicacaoLGBT.pdf >. Acesso em 27 de 
abril de 2017. 
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indiscriminada. Enquanto pairam dúvidas sobre o sentido dessas nomeações, a 

ABGLT define que o transexual seja a “pessoa” que pretende mudar de sexo, pois 

sua constituição física está em desacordo com a forma como essa pessoa se 

reconhece, o que o distingue do travesti: “pessoa” que, embora modifique seu corpo, 

não pretende mudar seu sexo, passando a assumir papéis sociais de gênero 

diferentes dos impostos pela sociedade. O transgênero é um verbete que fixa um 

sentido mais fluido e abrangente, o que se depreende da expressão “terminologia 

utilizada para descrever pessoas”, dando a entender que qualquer pessoa que 

ponha em xeque as definições convencionais da sexualidade poderia se enquadrar 

nesta categoria, inclusive transexuais e travestis.         

Nery, em autobiografia onde narra toda sua trajetória de vida como transexual, 

traz interessante explicação sobre a noção de transidentidade, oferecendo uma 

outra definição em relação ao universo das identidades trans: 

A transidentidade abrange uma série de opções em que uma pessoa 
sente o desejo de adotar, temporária ou permanentemente, o 
comportamento e os atributos sociais de gênero (masculino ou 
feminino), em contradição com o sexo genital. Em alguns casos, este 
será o travestismo ocasional. Em outros, as pessoas podem viver 
alternadamente com duas identidades sociais, masculina e feminina. 
Ou assumir uma posição intermediária, o gênero não marcado. Ou 
viver plenamente no tipo de sexo oposto. Finalmente, algumas 
pessoas anseiam por uma modificação do corpo até a cirurgia de 
mudança de sexo: aqui estamos falando especificamente de 
transexualidade (NERY, 2011). 

Essa multiplicação de sentidos reflete-se também no campo das lutas 

políticas dessa população. A evolução da discussão sobre os símbolos e a sigla 

designativa do movimento gay é representativa da busca pela identificação de cada 

segmento, que luta para particularizar-se e por em evidência suas demandas 

específicas, bem como para se significar isoladamente dentro do próprio movimento. 

Não há, como se pensa, uma “comunidade gay”. As lésbicas desejam se diferenciar, 

assim como os travestis, os intersexuais, as drags, os cross-dressers, os queers, 

entre outros.   

Os transexuais, por exemplo, adotam bandeira própria66, em substituição à 

clássica bandeira do arco-íris. 

 

                                            
66

 Há informações de que existem mais de 20 bandeiras e símbolos LGBT em circulação no mundo. 
Cf. http://ladobi.uol.com.br/2014/10/20-bandeiras-lgbt/. Acesso em 24 de abril de 2017. 

http://ladobi.uol.com.br/2014/10/20-bandeiras-lgbt/


112 

 
 

Fig.7 – Bandeira do Orgulho Transexual 
Fonte: www.abglt.org.br  

 

A sigla GLS foi logo descartada por ser excludente, ao referir-se apenas a 

gays, lésbicas e simpatizantes, e ter apenas um apelo marcadamente comercial, 

mercadológico. A sigla de viés politizado surge inicialmente como GLBT (gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) e evolui para LGBT67 – 

demonstrando inconformismo das mulheres lésbicas pelo fato de o homossexual 

masculino ser identificado antes dos demais, o que foi interpretado como forma de 

machismo dentro do próprio movimento. Em algumas circunstâncias, principalmente 

na utilização internacional da sigla, podemos ainda encontrar nela o I para os 

intersexuais, o A para assexuais e o Q, para queer:  

 

Atualmente, a sigla LGBT é utilizada pelo movimento social brasileiro 
e por entidades governamentais, como conselhos e secretarias, nos 
três âmbitos da federação. Apesar de LGBTTTIS designar explicita-
mente lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêne-
ros, intersexuais e simpatizantes – em alguns casos é utilizado A, de 
assexual – a denominação não é usual no país. Internacionalmente, 
a sigla mais utilizada é LGBTI, que engloba as pessoas intersex. Ór-
gãos como a ONU e a Anistia Internacional elegeram esta denomi-
nação com um padrão para falar desta parcela da população. Em 
termos de movimentos sociais, uma denominação que vem ganhan-
do força é LGBTQ ou LGBTQI – incluindo além da orientação sexual 
e da diversidade de gênero a perspectiva teórica e política dos Estu-
dos Queer (NASCIMENTO, FOGLIARO, 2014). 

 

Essa fragmentação conceitual reflete também a tensão entre posições-sujeito 

e a divergência de interesses políticos entre eles, atingindo de maneira peculiar os 

indivíduos que estão sob a letra T da sigla; entretanto, todos têm um denominador 

                                            
67

 Em geral, presume-se que o T englobe as identidades de gênero iniciadas por essa letra, mas, 
principalmente em inglês, também se vê o uso de LGBT*, com o asterisco sinalizando que o T tem 
significado múltiplo.  Advirto que, para os fins deste trabalho, utilizarei a expressão sujeito trans tal 
como proposto pelo asterisco na letra T da sigla em inglês, englobando travestis, transexuais e 
transgêneros. 
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comum no pleito pelo direito ao uso do nome social. Fachinni arremata: 

 

O fenômeno da segmentação do movimento homossexual 
intensificou-se na segunda metade dos anos 1990, acompanhado 
pela multiplicação das siglas que representam demandas de 
reconhecimento de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais 
(LGBT). Às vezes acusado de produzir uma "sopa de letrinhas", esse 
movimento é, sem dúvida, referência fundamental para pensarmos 
temas como diferença, desigualdade, diversidade e identidade na 
sociedade brasileira contemporânea (FACHINNI, 2005). 

 

Se travestis, transexuais e transgêneros divergem quanto a definições acerca 

de identidades, o pleito judicial pelo uso do nome social em documentos oficiais por 

outro lado os unifica, faz-se uma pauta comum, e as decisões proferidas pelos 

tribunais deixam entrever as concepções acerca desses sujeitos no imaginário dos 

desembargadores. Analisar a construção discursiva dessas subjetividades trans no 

discurso jurídico das cortes de apelação é nosso objetivo. 

Como se sabe, das diversas bandeiras levantadas pelo movimento LGBT no 

Brasil, a do uso do nome social por pessoas trans é uma das que ainda não 

encontrou guarida na legislação pátria, medida que ofereceria a melhor segurança 

jurídica para o cidadão pertencente a alguma destas três categorias.   

A nós, parece-nos que, ao negar o nome com que foram registrados – e então 

submetidos ao Estado – e exigir sua modificação por um nome que eles próprios 

escolheram, os sujeitos trans põem em xeque o nome próprio, esse grandioso índice 

de interpelação ideológica, em um movimento de resistência que se coloca como 

verdadeira falha no ritual da interpelação do Estado burguês capitalista. Embora 

desejem um nome, recusam o que foi dado pelos pais – o given name, como dizem 

em inglês – e clamam pelo direito de eles próprios se autodenominarem.    

Como toda sexualidade desviante da norma heterossexual vigente, as 

identidades homo, bi e trans, entre outras, têm sido historicamente discursivizadas 

sob o signo da discriminação. Contudo, segundo faz notar Miskolci, as identidades 

trans parecem ter algo de particular que nos faz remeter à metáfora do trans como 

homem-bomba: a abjeção, o medo e a repugnância parecem ser suas notas 

distintivas, o que se torna mais perceptível com o surgimento e consolidação da 

teoria queer68 nos Estados Unidos da década de 80: 

                                            
68

 Queer, em inglês: estranho, esquisito, abominável. Também usado pejorativamente para se referir a 
gays, algo como bicha, veado. O documentário Na Cama com Madonna (In bed with Madonna - 
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Alguém atento percebe como a problemática queer não é 
exatamente a da homossexualidade, mas a da abjeção. Esse termo 
“abjeção”, se refere ao espaço a que a coletividade costuma relegar 
aqueles e aquelas que considera uma ameaça ao seu bom 
funcionamento, à ordem social e política. Segundo Julia Kristeva, o 
abjeto não é simplesmente o que ameaça a saúde coletiva ou a visão 
de pureza que delineia o social, mas, antes, o que perturba a 
identidade, o sistema, a ordem (1982, p.4). A abjeção, em termos 
sociais, constitui a experiência de ser temido e recusado com 
repugnância, pois sua própria existência ameaça uma visão 
homogênea e estável do que é a comunidade (MISKOLCI, 2016).      

 

A Teoria Queer surgiu nos Estados Unidos na década de 80 e propõe 

explicitar e analisar, sob uma perspectiva multidisciplinar, os processos de 

sexualização da sociedade a partir de uma perspectiva comprometida com os 

socialmente estigmatizados, portanto dando maior atenção à formação de 

identidades sociais normais ou "desviantes" e nos processos de formação de 

sujeitos do desejo classificados em legítimos e ilegítimos. Essa teoria entende que 

enquanto o sexo é a-histórico, pois baseado na fisiologia corporal, a sexualidade tem 

história, uma vez que decorre de construção cultural.   

Neste sentido, a teoria queer é bem distinta dos estudos gays e lésbicos, pois 

considera que estas culturas sexuais foram normalizadas e não apontam para a 

mudança social. Daí o interesse em estudar o travestilidade, a transexualidade e a 

intersexualidade, mas também culturas sexuais não-hegemônicas caracterizadas 

pela subversão ou rompimento com normas socialmente prescritas de 

comportamento sexual e/ou amoroso. 

Para Miskolci (idem), enquanto a luta homossexual insiste na equiparação de 

direitos entre heteros e homos, buscando a aceitação social pela via da submissão 

aos institutos heteronormativos vigentes, como o casamento, a união estável, a 

adoção conjunta, entre outros, a perspectiva queer diverge e insiste no direito à 

diferença, denunciando as normas e convenções culturais que sub-repticiamente 

nos impõem padrões de comportamento fundados em categorias bem determinadas 

de gênero. 

Uma importante contribuição à Teoria Queer foi trazida pela filósofa norte-

                                                                                                                                        
1991), que registra a turnê Blond Ambition, traz uma cena emblemática em que seus dançarinos 
assistem uma passeata cujo slogan, repetidas vezes gritado pelos manifestantes era: “We´re queer/ 
We´re here/ Get used to it”. Algo como “Somos bichas, estamos aqui, acostume-se com isso”.  
Traduções livres do autor.    
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americana Butler (2003), que constrói seu percurso teórico sobre o pressuposto de 

que gêneros e identidades são construídos discursivamente, e não biologicamente, 

em um processo que ela mesma denomina de uma genealogia crítica das ontologias 

de gênero. Ela se recusa veementemente a fechar definições em sua obra, marcada 

pela postura dialética sempre fluida, movente, aberta, pois considera que a 

estabilização de verdades em termos como “normal”, “mulher”, “gay”, “homossexual”, 

“bissexual”, “transexual”, “hetero”, são frequentemente utilizadas como veículos 

ideológicos utilizados para oprimir minorias ou grupos marginalizados. Butler 

questiona as categorias pelas quais os sujeitos são descritos e propõe que haja 

meios alternativos para outras descrições subjetivas disponíveis dentro das 

estruturas de poder materializadas nos discursos hegemônicos sobre gênero. Para 

Butler nenhum gênero é natural, é sim construído culturalmente. 

Butler explica os dois sentidos que atribui à palavra queer: 

 

Na minha visão, a palavra ¨queer¨ ganha importância por diversos 
motivos. Reconheço que pode não traduzir, que outras palavras 
podem provar ser mais comoventes e mobilizadoras, mas para 
“queer” continuar a ter um significado contemporâneo para nós, deve 
manter, pelo menos, dois sentidos. Um sentido, o de desvio e fuga da 
norma, de abertura para o inesperado. Um segundo sentido, o de 
uma aliança , mais do que uma identidade , entre grupos de pessoas 
que, do contrario, não encontram nada em comum, e entre os quais 
existem, às vezes, até suspeitas e antagonismo. Esse sentido 
“queer” marca um campo de conexão, erótica e politica, e também a 
afirmação da diferença que pode não ser facilmente superada por 
uma identidade unificada (BUTLER, 2015).   

 

A Teoria de Butler dialoga com a Análise do Discurso quando sua genealogia 

do gênero não busca verdades, mas sim a compreensão das condições históricas 

de constituição do sujeito, considerando que sexo e gênero são efeitos de sentido 

oriundos de práticas e discursos há muito tempo institucionalizados. Para ela, o 

discurso cria o sujeito ao determinar seu sexo, sua sexualidade, seu gênero. Na 

esteira do pensamento de Simone de Beauvoir, segundo quem “ninguém nasce 

mulher, torna-se uma mulher”, Butler foca seus estudos nas formas pelas quais o 

sujeito protagoniza seu gênero, construindo seu conceito de performatividade: 

gênero seria assim não algo que “somos”, mas fundamentalmente algo que 

“fazemos” e que, portanto, podemos subverter, através de um processo pelo qual o 

próprio indivíduo vem a assumir sua posição como sujeito. Portanto: 
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A ideia de que o sujeito não é uma entidade preexistente, essencial, 
e que nossas identidades são construídas significa que as 
identidades podem ser reconstruídas sob formas que desafiem e 
subvertam as estruturas de poder existentes (SALIH, 2015).   

 

Com o advento da internet e a proliferação das redes sociais, o séc. XXI vê 

surgir uma considerável dispersão dos discursos sobre a sexualidade numa 

efervescência dos discursos on line sobre si mesmo: através de blogs, sites ou 

páginas do facebook, transexuais, travestis e transgêneros ganham voz e 

confrontam o discurso até então hegemônico da religião, da lei e da medicina e 

passam a expor publicamente como se veem e como querem ser vistos, 

promovendo ruptura de sentidos acerca de sua própria subjetivação.      

Além das páginas oficiais de organismos que militam nas questões LGBT, 

como a ANTRA e a ABGLT, o protaganismo dos próprios indivíduos trans também 

circula on line no Brasil de diversas maneiras, dentre os quais destacamos: 

 

a) grupos no Facebook69:  

 Transgêneros e os Hormônios (19.038 membros)  

 Mundo T-girl (5.885 membros) 

 Centro de Atendimento a Transgêneros (3.472 membros) 

 Transgêneros, transexuais, travestis – Namoro SP (2.802 
membros) 

 Transgêneros e as Transições (2.562 membros) 

 Mundo Transgêneros (639 membros)  

 Balcão de empregos transgêneros (218 membros) 

 Transicionando (30 membros),  
b) páginas no Facebook:  

 Homens transgêneros (15.907 curtidas) 

 Mulheres Transexuais (5.907 curtidas) 

 Travestis e transexuais brasileiras (54.797 curtidas) 

 Destransicionando (4585 curtidas) 

 Transexualidade e gênero (585 curtidas) 
c) blogs: 

 naotemosvergonha.blogspot.com.br 

 transadolescente.blogspot.com.br 

 diariodeumatransexual.blogspot.com.br 

 avidadeumaguerreira.blogspot.com.br 
d) canais no youtube: 

 Transviados, que se tornou CID 10 (9,4 mil inscritos) 

 Voz Trans (1,4 mil inscritos)  

  

 Esses meios de circulação virtual do discurso permitem um protagonismo 

                                            
69

 Informações sobre membros e curtidas até 3/7/2017. 
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antes impensável para o sujeito trans. Antes da era da internet, ele aparecia no 

discurso do outro: era um sujeito falado. Agora, entretanto, pode dizer de si, torna-se 

sujeito falante do seu gênero, da sua identidade, recusando a mediação de 

discursos biomédicos e promovendo novos processos de subjetivação até então 

interditados. Como veremos ao final deste trabalho, esses outros sentidos é que vão 

reverberar no discurso do Judiciário e promover um verdadeiro acontecimento 

discursivo.   

 Podemos perceber aqui uma legítima manifestação do que em AD chama-se 

“discurso de”. Em contraposição à noção de “discurso sobre”, que objetifica o 

assunto sobre o qual se fala, colocando-se como instância autoritária e impondo 

determinados sentidos, o “discurso de” opera de modo a instaurar outros sentidos, 

sobre uma memória existente e colocando-se como resistência aos sentidos 

estabilizados. Como memória, “[...] é necessariamente um espaço móvel de 

divisões, disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos e de 

regularização [...] Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-

discursos” (PÊCHEUX, 2015).  

E Venturini arremata, apontando para a possibilidade de circulação de outros 

sentidos a partir de um “discurso de”: “A memória, nesse sentido, não é plana, nem 

homogênea, não comporta a unanimidade, mas a diferença e a ruptura com o 

mesmo, instaurando novos sentidos” (VENTURINI, 2009). 
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5 O SUJEITO TRANS NO DISCURSO DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS 

 
“Eu sou homem com H 

E com H eu sou muito homem 
Se você quer duvidar 

Olhe bem pelo meu nome”. 
(Antônio Barros, 1974)  

 
Passaremos, agora, a analisar as sequências discursivas (SDs) com o intuito 

de compreender o discurso dos Tribunais acerca do sujeito transexual, explorando o 

imaginário a que se filiam as posições- sujeito juiz para jurisdicionar esse sujeito 

trans nas ações em que ele pretende a alteração do seu nome de registro por seu 

nome social.   

Inicialmente, gostaríamos de levantar alguns questionamentos que 

permearam minhas análises e que me pareceram ser algo importante para se 

pensar do lugar da AD. Ao dirigir-se ao Poder Judiciário para requerer a alteração 

desse registro, o sujeito trans não estaria identificando-se com a forma-sujeito 

predominante na contemporaneidade: o sujeito-de-direito, conforme demonstrado 

por Pêcheux (1997 [1988])? Esse sujeito trans, que busca o direito de existir 

socialmente com um mínimo de dignidade, não teria nesse seu pleito o desejo de 

uniformizar sua identidade e adequar-se ao padrão binário de gênero imposto pela 

formação social capitalista? Com isso, essa sua busca pela compatibilidade 

identidade-aparência-nome não seria o indício de que a própria posição-sujeito trans 

é interpelada pela ideologia que permeia e predomina em nossa sociedade, 

negando ele próprio a possibilidade de existir como uma singularidade, um tertium 

genus? Ou a busca pela via judicial seria, ao fim e ao cabo, a única maneira de se 

adaptar a uma realidade social hostil contra a qual outra alternativa não resta senão 

adaptar-se?  São perguntas que nos fizemos durante todo o percurso analítico e 

sobre cujas respostas nos propomos a pensar através da AD. 

Compreendemos que o sujeito trans que judicializa seu pedido de alteração 

de nome, está buscando uma forma de viabilizar seu acesso a espaço que antes lhe 

eram – e ainda são – interditados.  A reflexão que trago aqui, no entanto, questiona 

se esse desejo de congruência e compatibilidade com os padrões heteronormativos 

não estariam a indicar uma interpelação ideológica em tudo idêntica à que assujeita 

homens e mulheres cisgêneros heterossexuais. Todos querem estar adequados a 

um gênero ou ao outro. Poucos se sentem confortáveis psíquica e socialmente com 
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um lugar outro que não o de homem ou de mulher. Não podemos esquecer, também, 

que muitos direitos são conferidos de maneira diferentemente a homens e mulheres 

(ex: aposentadoria por tempo de serviço, licença maternidade/ paternidade, etc).     

 Longe de configurar uma posição-sujeito que deseja desafiar ou romper com 

as normas de gênero, o trans que busca esse amparo jurisdicional demonstra querer 

livrar-se dessa sua incompatibilidade entre corpo e nome, ajustando-se 

definitivamente a um dos dois lugares socialmente permitidos ao gênero: o de 

homem ou o de mulher. Nesse momento, analisando o discurso das Cortes de 

Justiça acerca desta temática, teremos a oportunidade de verificar como o sujeito 

trans é significado pelo Estado, trazendo à luz o modo pelo qual as decisões 

colegiadas dos tribunais exercem ainda um forte controle sobre os sujeitos através 

de sua identificação nominal, bem como a submissão a essa chancela estatal é 

efetivamente desejada por esses sujeitos trans.      

Como se verá adiante, quando da análise das SDs, os sentidos ativados nas 

ementas dos julgados dos Tribunais estão fortemente entrelaçados à questão do 

nome social do transexual. Permitir ou não a troca do nome original pelo nome  

social é uma decisão que decorre de como se significa o sujeito trans a partir de 

determinadas posições discursivas que atravessam e sustentam o discurso judicial, 

funcionando como importante instrumento de controle desse indivíduo por parte do 

Estado.   

O nome tem peso na constituição do sujeito diante da sociedade e do Estado. 

É inegável que se trata de importantíssimo instrumento de controle dos indivíduos: é 

através do nome que somos identificados pela primeira vez e submetidos à 

soberania estatal e ao primado da lei. É pelo nome que direitos e deveres chegam a 

cada um. Mudar de nome não é um pedido simplório aos olhos do Direito: trata-se 

de instituir-se assim uma nova persona, um centro de imputação de direitos e 

deveres que até então não existia para o Estado. E isso nem sempre é desejável 

pela ótica do poder dominante. 

  O discurso do Poder determina que ter um nome é um direito. Determina, por 

outro lado, que nomear é um dever dos pais ou responsáveis. Pelo nome, o Estado 

individualiza a pessoa ao mesmo tempo em que promove sua interpelação como 

sujeito-de-direito. O nome parece-nos ser o principal índice para que alguém seja 

inserido no/ sob o jugo do Estado, na/sob o primado da Lei, e para que esse alguém 

se reconheça a si mesmo como indivíduo e também como titular de direitos e 
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deveres na ordem jurídica. 

  Em razão das regularidades evidenciadas, que resultou no recorte das SD, 

buscaremos identificar os pontos de estabilização de sentidos no discurso sobre70 o 

sujeito transexual, significantes ou sequências parafrásticas em torno das quais o 

sujeito desembargador denomina o sujeito trans que peticiona ao Estado, o que 

impacta diretamente na concessão ou não de um direito que se pretende humano e 

fundamental: o direito ao nome. 

Para Mariani (1998, p.118), as denominações realizadas através de sintagmas 

nominais têm o condão de “condensar os pontos de estabilização de processos 

resultantes das relações de força entre formações discursivas em concorrência num 

mesmo campo”, o que, para a autora, torna perceptíveis as disputas, imposições e 

silenciamento entre a FD dominante e as demais, materializando “esse cruzamento 

de discursos no qual atuam os domínios da memória, da atualidade e da 

antecipação” (ibidem, p.119). 

 Em nosso caso, o modo como o juiz de 2ª instância denomina o sujeito trans 

em sua decisão e as exigências que faz para deferir o pedido de alteração do nome, 

além de determinar o acesso ou não ao objeto jurídico que se pleiteia, faz o analista 

do discurso perceber a que posição-sujeito se filia esse juiz e como ele reativa uma 

memória para construção do sentido que escolheu naquele caso. Essas 

denominações vão sendo reiteradas e acabam por se mostrar como pontos de 

estabilização de sentidos. Nosso objetivo é analisar a percepção das matrizes de 

sentido das quais o discurso do Poder Judiciário retira saberes para construir 

sentidos para o sujeito trans ao decidir os pleitos judiciais para alteração do registro 

civil do nome próprio desses indivíduos. 

Com base no arquivo formado a partir dos significantes “transexual”  e “nome 

social”, pude observar um atravessamento do discurso judiciário por certas 

formações discursivas que, em nossos gestos de análise, trouxeram à tona 

regularidades acerca dos sentidos ativados para o sujeito trans, tais como perigoso, 

doente e cidadão.    

                                            
70

 Estamos aqui cuidando a noção de “discurso sobre”, o qual, segundo Mariani (1998. p. 59), tem o 
condão de institucionalizar sentidos e tornar objeto aquilo sobre o que fala o sujeito do discurso, 
ocupando geralmente lugares de autoridade. Essa modalidade de discurso “produz um efeito de 
distanciamento (...) e marca uma diferença com relação ao que é falado, podendo, desta forma, 
formular juízos de valor, emitir opiniões etc., justamente porque não se „envolveu‟ com a questão”. Daí 
o efeito de neutralidade próprio do discurso judicial hegemônico, decorrente da ilusão de 
imparcialidade do juiz. 
.  



121 

Vislumbro a princípio dois recortes sobre sujeitos trans nas decisões dos TJs, 

que se apresentam como duas formações discursivas antagônicas: a) a FD que 

chamarei de estigmatizante, que só permite a alteração do nome se houver a 

cirurgia de redesignação sexual ou, no mínimo, se o trans comprovar parecer-se 

com o sexo oposto ou comprovar sua inadequação psíquica ao sexo de nascimento; 

e b) a FD que chamarei de cidadania, que permite a alteração do nome 

independentemente de qualquer exigência. A primeira FD tem se mostrado 

hegemônica no discurso dos tribunais, enquanto a segunda tem promovido 

deslocamentos de sentido, reverberando inclusive no discurso do Supremo Tribunal 

Federal.   

 

5.1 A formação discursiva estigmatizante: o sexo como estigma para marcação 

do sujeito indesejável   

 
 Nesta seção, agrupei as sequências discursivas cujas posições-sujeito juiz 

negam a mudança do nome aos transexuais que não comprovaram a realização da 

cirurgia de mudança de sexo. Para essa formação discursiva, o sexo é a grande 

baliza em relação ao nome: para a mudança do nome será rigidamente exigida a 

mudança do sexo, ou, pelo menos, a demonstração de que o sujeito se “parece” 

com o sexo oposto, caracterizando duas posições discursivas sustentadas por duas 

outras FDs, como se verá. Tudo isso em estrita obediência à lei de coerência sexo-

nome-gênero, sobre a qual falamos anteriormente. 

 Analiso, portanto, essas sequências discursivas como pertencentes ao 

domínio de uma formação discursiva onde se percebem duas posições-sujeito 

distintas: a posição-sujeito médica e a posição-sujeito psicológica. Ressalto, ainda, 

que, para a AD, uma formação discursiva pode abrigar mais de uma posição em seu 

interior, posições essas que se relacionam em uma disputa de forças até que uma 

delas se sobreponha às demais.   

Chamarei essa formação discursiva de estigmatizante, tal como proposto por 

Dezerto, porque o nome registral – se o sexo não for efetivamente modificado ou, no 

mínimo,  aparentemente ostentado – funcionará como um estigma, uma marcação 

do sujeito que não se adequa às normas de gênero. Nossa formação social reserva 
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um lugar depreciativo, pejorativo, para os sujeitos de sexualidade dita desviante71 

(DEZERTO, 2008, p. 69). Entretanto, levando em consideração o efeito discursivo 

atribuído ao nome registral do sujeito transexual e a sua frequente manutenção pelo 

discurso judicial, proponho aqui um sentido a mais: o estigma como marcação do 

indivíduo indesejável.  

 A história é farta em estigmatizações corporais de indivíduos ou grupos de 

indivíduos indesejáveis que as instâncias de poder pretendiam excluir do convívio 

social ou mesmo exterminar: a estrela amarela e as tatuagens dos judeus na 2ª 

Guerra Mundial, o triângulo rosa invertido dos homossexuais na mesma época 

(SETTERINGTON, 2017), as queimaduras na testa dos criminosos medievais, a cor 

da pele negra nos regimes de apartheid, entre outros (SILVA, 2009).  

 Para essa análise, proponho tomar o adjetivo “estigmatizante” tal como 

apresentado pelo dicionário Michaelis on line, nas acepções de número 1, 3 e 5:  

ESTIGMA (es·tig·ma) sm 
1 Marca ou cicatriz deixada na pele por ferida. 
2 Qualquer marca ou sinal natural no corpo. 
3 Marca infamante feita com ferro em brasa, geralmente em escravos 
ou criminosos; ferrete. 
4 REL Cada uma das cinco marcas, semelhantes às cinco chagas de 
Cristo, que alguns santos faziam no corpo. 
5 FIG Aquilo que é considerado vergonhoso ou desonroso; labéu, 
mácula: “O tipo do criminoso nato. […] Traz todos os estigmas do 
crime na face, com esta idade já tem uma cicatriz” (JA). 
6 ZOOL V. espiráculo, acepção 4. 
7 BOT A parte terminal do gineceu, destinada a recolher os grãos de 
pólen, que nele germinam. 

        (MICHAELIS ON LINE. ESTIGMA. Disp. em :<www .michaelis.com.  
                                     br>.  Acesso em: 13 de novembro de 2018).                  
                                  

Dentro desta FD, os discursos judiciais acerca da transexualidade significam-

na como verdadeiro estigma: algo que está ao nível do corpo do indivíduo, que é 

considerado “vergonhoso ou desonroso” e que, portanto, merece ser marcado de 

alguma maneira, deixando o transexual em evidência no meio social, como um sinal 

de “cuidado” para a sociedade, que, a seu turno, é discursivizada como “ameaçada” 

por um suposto perigo trans. Essa marca, no caso do trans, será colocada – ou 

mantida? – em seu nome registral, na sua documentação oficial não alterada por 

                                            
71

 Em sua dissertação de Mestrado, Dezerto refere-se assim a uma FD relativa à homossexualidade, 
mas entendo aqui poder abranger também sexualidades outras que também furam e se desviam da 
heteronormatividade.    

http://michaelis.uol.com.br/busca?palavra=espir%C3%A1culo&r=0&f=0&t=0
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decisão da instância judiciária recursal. 

Essa FD, à qual pertencem as 14 SDs a seguir colacionadas, unifica sentidos 

para o sujeito trans em torno desse estigma, dessa marca socialmente imposta a 

indivíduos que simplesmente “não se adequam”. No entanto, a sustentação desse 

sentido parece oscilar: o estigma ora recairá sobre o nome de registro, ora sobre o 

sexo de nascimento.  

Poderíamos glosar: se o sujeito trans insistir em não se adequar a uma das 

duas categorias de gênero oferecidas ou aceitas em nossa formação social, ele 

deverá trazer em si a marca dessa inadequação: ou bem se ajusta à lei de coerência 

entre nome-sexo-aparência ou então carregará em seus documentos um nome 

socialmente incompatível com sua aparência ou, no mínimo, um sexo incompatível 

com ela. Esse estigma social, como se verá, finca suas raízes semânticas nos 

terrenos de formações discursivas tais como a religiosa e a moralista (DEZERTO, 

2008), mas principalmente nas FDs médica e psicológica. 

No discurso dos tribunais dentro da FD estigmatizante, nota-se uma 

recorrência de sentidos que sustentam a transexualidade como transtorno ou desvio 

sexual a ser curado, a ser corrigido, ao mesmo tempo em que discursivizam o sujeito 

trans como um desviante que, se não for devidamente tratado, precisa ser marcado, 

enquanto não se enquadrar em uma das duas categorias de sexo disponíveis na lei 

(masculino ou feminino).  

Assim, enquanto não se “ajustar”, não poderá o sujeito trans fazer jus ao uso 

do seu nome social ou do gênero com o qual se identifica, ficando assim 

“devidamente marcado” em seus documentos oficiais por um nome ou um gênero 

que não representa sua identidade sexual. O discurso judicial acaba por se apoiar  

em categorias médico-psicológicas de identificação do sujeito – como nome e sexo – 

que passam a ser significados como índices de desvio, ou como estigmas sociais. 

Em nossas análises na FD estigmatizante, buscaremos demonstrar como se 

materializam no discurso dos tribunais as posições discursivas médica e psicológica. 

Nesse aspecto, é Guimarães quem relembra que, dentro de uma mesma SD, os 

enunciados podem efetivamente marcar diferentes posições do sujeito no texto 

(GUIMARÃES, E. 1987). 

 

5.1.1  A materialização da FD médica: a necessidade de cirurgia 
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Nas SDs de 1 a 7, há uma recorrência das ementas no sentido de proibir a 

alteração do nome registral do trans se não foi comprovada a cirurgia de mudança 

de sexo. Há um não dito que aponta para seguinte sentido, enraizado na posição 

discursiva médica: para ter nome do sexo oposto o sujeito precisa ter genitais do 

sexo oposto, ainda que construídos cirurgicamente (neopênis, neovagina). Ou ele 

muda fisicamente de sexo, ou carregará o estigma de um nome incompatível com 

sua identidade e aparência.  

Passemos às sequências discursivas: 

 
SD1 - (TJBA) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 
REGISTRO CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
INTERESSADO QUE AINDA NÃO REALIZOU A CIRURGIA DE NE-
OVAGINOPLASTIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. 
SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. O Apelante pleiteia altera-
ção do nome e de sexo no registro civil, afirmando que desde tenra 
idade, apesar da conformação genital masculina, psicologicamente 
se sente mulher, fazendo-se tornar conhecido pelo prenome de Mile-
na. Todavia, o recorrente ainda não se submeteu à cirurgia de mu-
dança de sexo, o que não permite alteração do nome e do sexo em 
seu registro civil. Precedentes jurisprudenciais. SENTENÇA MANTI-
DA. Recurso NÃO provido. 
 
SD2 (TJBA): NOME - Alteração do prenome – Impossibilidade - 
Requerente do sexo masculino que não pode trocar de prenome para 
um feminino – Ausência de mudança de sexo - Alteração 
potencialmente causadora de confusão se liberada - Pedido não 
deferido - Recurso não provido. 
 
SD3 (TJRJ): O nome, ex vi do disposto no art. 16, do Código Civil, 
integra os rol dos direitos da personalidade e constitui a designação 
que permite identificar, diferenciar e individualizar a pessoa no âmbito 
familiar e social. Assim, em virtude da transcendência do caráter 
personalíssimo do aludido direito às relações em sociedade, vigora 
no ordenamento jurídico pátrio a regra da imutabilidade, cujo escopo 
é tutelar o interesse público. A legislação, no entanto, prevê a 
possibilidade de modificação em situações excepcionais, consoante 
arts. 57 e 58, da Lei nº 6.015/73. As supracitadas exceções, porém, 
não se amoldam aos casos em que o sexo civil não corresponde ao 
psicológico, como, in casu, quando ainda não realizado o processo 
de adequação anatômico-funcional. Com efeito, entendimento em 
sentido diverso permitiria a teratológica situação em que a realidade 
física não corresponderia àquela constante do assentamento de 
nascimento. 
 
SD4(TJRJ): No caso vertente, não há como se negar que a 
retificação nos moldes pretendidos sem a cirurgia de redesignação 
sexual suplantaria a fé pública de que goza o registro civil, impondo 
riscos à segurança registrária, além de permitir violação à esfera 
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jurídica daqueles que porventura venham a se relacionar com o 

demandante. 
 
SD5 (TJBA): Importante salientar que a alteração do registro civil em 
razão de transexualidade é possível no Brasil, entretanto a legislação 
pátria ainda é omissa, mas a doutrina e a jurisprudência reconhecem 
esta possibilidade fundamentando-se em notórios princípios 
constitucionais, em especial o princípio da dignidade da pessoa 
humana. A formação da identidade sexual do indivíduo coincide com 
o sexo genético, que também se confirma com o sexo jurídico, tendo-
se como verdadeiras as informações do registro civil. Caso contrário, 
sendo o sexo biológico distinto do sexo jurídico, ter-se-ia um registro 
civil com informação falsa, o que fere sua própria natureza. In casu, o 
autor ainda não realizou o procedimento cirúrgico de 
transgenitalização, o que faz com que o pleito formulado esbarre na 
falta de interesse processual.  
  
SD6 (TJSP): RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – Pretendida 
alteração de prenome masculino para feminino por transexual - 
Carência da ação - Cabimento - Pleito que não pode ser apreciado 
no mérito, posto que72 não realizada a cirurgia de transgenitalização - 
Assento de nascimento que indica o autor como sendo do sexo 
masculino - Impossibilidade de prosseguir a pretensão deduzida no 
caso específico dos autos, diante da disparidade que passaria a 
existir entre prenome e sexo. 
 
SD7 (TJRS) A parte autora sustenta o pleito com base em condição 
psíquica e aparência, alegando que se encontra em tratamento 
médico de transição para alteração do sexo. Os documentos 
juntados, contudo, revelam tratamento em fase hormonal apenas, 
sem que qualquer procedimento cirúrgico tenha sido programado ou 
realizado (fls. 23/24). Aliás, o relatório juntado data de quase um ano 
(fls. 24), e não se conhece o êxito do tratamento e a conclusão de 
suas fases, que, conforme se espera, são acompanhadas por equipe 
multidisciplinar e focadas na consistência da condição alegada. Aliás, 
tamanha alteração demanda a adoção de cautelas, como sempre se 
dá em caso de alteração de nome com repercussão na identificação 
do indivíduo. Assim sendo, não há prova de plano que implique em 
probabilidade do direito e configure as circunstâncias do artigo 300 
do Código de Processo Civil, pelo que, INDEFIRO a medida 
pleiteada. 
 

 

Nessas SDs, o sujeito trans é significado como alguém desajustado 

medicamente, alguém que precisa de intervenção médico-cirúrgica para adequação 

ao sexo para o qual pretendem transicionar73. Aqui há uma posição discursiva que 

se ancora na FD médica, que atravessa e sustenta a FD estigmatizante. Na FD 

estigmatizante, nome e sexo devem ser compatíveis: é proibido ter um nome 

                                            
72

 A concessiva “posto que” foi usada nesta construção com o sentido de causa, o que, diga-se de 
passagem, acontece frequentemente com esta conjunção.      
73

 Termo utilizado pelos próprios transexuais em blogs, vlogs, sites e redes sociais na internet.  
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considerado próprio de um sexo quando se porta genitais de outro. Há aqui, como 

referido na SD3, uma teratologia: algo da ordem da monstruosidade74. E monstros 

não são bem-vindos: se não puderem ser controlados, devem ser exterminados.  

A primeira regularidade que destaco nessas SDs são as estruturas linguísticas 

que sustentam o sentido de “doença a ser curada” para a sexualidade trans: 

SD1 – (...) INTERESSADO QUE AINDA NÃO REALIZOU A 
CIRURGIA DE NEOVAGINOPLASTIA (...) e (...) ainda não se 
submeteu à cirurgia de mudança de sexo (...); 
SD2 – (...) ausência de mudança de sexo (...); 
SD3 – (...) quando ainda não realizado o processo de adequação 
anatômico-funcional (...); 
SD4 – (...) sem a cirurgia de redesignação sexual (...); 
SD5 – (...) ainda não realizou o procedimento cirúrgico de 
transgenitalização (...); 
SD6 – (...) posto que não realizada a cirurgia de transgenitalização; 
SD7 – (...) sem que qualquer procedimento cirúrgico tenha sido 
programado ou realizado (...) e (...) êxito do tratamento. 

 

 Em todos os trechos, com fulcro na formação discursiva médica, a cirurgia de 

mudança de sexo é discursivizada como ferramenta balizadora para o 

enquadramento nas categorias normativas binárias de gênero permitidas em nossa 

formação social: ou homem, ou mulher. 

Como se sabe, uma FD comporta várias posições discursivas em seu interior. 

No caso da FD estigmatizante, a posição-discursiva médica e que se apoia na FD 

médica para prescrever a cirurgia como indicação de gênero. Ela realiza sua entrada 

no discurso através de nomes e conectivos que veiculam o sentido de “falta”: falta da 

terapêutica prescrita pela posição-discursiva médica dominante para a cura do 

sujeito transexual. Nas SDs, observamos a recorrência dos advérbios “ainda” e 

“não”, indicativos de tempo e negação, respectivamente, bem como a presença da 

preposição “sem”, indicando falta, do substantivo abstrato “ausência” e da 

concessiva “posto que”:    

SD1 – QUE AINDA NÃO  e ainda não  
SD2 –  ausência; 

                                            
74

 O que mais me chama a atenção nesta SD é a força semântica do sintagma “teratológica situação”. 
A posição-sujeito juiz qualifica como “teratológica” – o que remete ao sentido de monstruosidade – a 
situação do sujeito trans. Para essa posição-sujeito,  a realidade física que não corresponda à que 
consta no registro de nascimento é tão bizarra que remonta à ordem da monstruosidade. Poderíamos 
glosar: “se você é um homem, tem anatomia masculina e tem nome de mulher, você é um monstro”. 
Um centauro, talvez? Se existe, portanto, uma “potencial confusão” ou “perigo” perpassando todas as 
SDs, ela parece se associar a uma confusão de natureza sexual... 
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SD3 e 5 –  quando ainda não  
SD4 – sem; 
SD6 – posto que não  

 

Além disso, a posição-discursiva médica comparece também na regularidade 

dos termos oriundos do campo semântico da Medicina. Há uma rede parafrástica 

cujo fio discursivo sutura o sentido de necessidade da cirurgia e da 

imprescindibilidade dessa transição: cirurgia de neovaginoplastia – cirurgia de 

mudança de sexo – processo de adequação anatômico-funcional – redesignação 

sexual – transgenitalização – procedimento cirúrgico – tratamento. Em toda a rede, a 

essa posição discursiva médica faz significar que o transexual tem que “mudar” seu 

sexo. Isso reverbera no próprio discurso dos sujeitos trans, que frequentemente 

referem-se a si mesmos com as expressões em inglês M2F (male to female)75 ou 

F2M (female to male)76, indicando a direção da transformação que buscam realizar 

ou a passagem que precisam fazer para, finalmente, adequar-se ao gênero do qual 

seu corpo destoa. Ressalto que esses termos em inglês não comparecem nas 

ementas, mas são largamente utilizados pelos sujeitos trans quando falam de si 

mesmos e suas experiências de transição.       

Nesse particular, o substantivo “adequação” faz emergir um sentido que 

perpassa todas as SDs: é preciso adequar-se a uma das categorias de gênero 

disponíveis para ter acesso ao regulamento jurídico particular de cada uma. E o 

preço77 para essa adequação é a extirpação da genitália natural para criação de 

outra, artificial, uma neovagina ou neopênis, conforme o caso.    

Esse sentido de “necessidade” é reforçado pela aparição do advérbio de 

tempo ainda, que nas  SDs evoca um sentido de atraso, indicando algo que já 

deveria ter sido feito. Por desdobramento teríamos: ainda não fez a cirurgia, logo um 

dia terá de fazer, caso queira chamar-se oficialmente pelo nome de mulher ou de 

homem, veiculando um sentido de obrigatoriedade da submissão ao procedimento 

cirúrgico.  

Essa memória da dúvida, reativada, por exemplo, pelo caso Roberta Close 

nos anos 80, é materializada nas SDs acima e sugere um atravessamento do 

discurso judicial por uma FD fortemente marcada pela posição médica. A questão do 

                                            
75

 De masculino para feminino (trad. do autor)  
76

 De feminino para masculino (trad. do autor) 
77

 Ou pedágio, já que se propõem a atravessar de um lado para outro? 
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sexo biológico se coloca como determinante de todo o arcabouço jurídico que cerca 

a pessoa humana e que discursiviza o sujeito trans como um ser-para-o-sexo, 

alguém reduzido necessariamente à atividade sexual e como alguém que representa 

um perigo sexual por sua própria ambiguidade anatômica, incompreensível para 

uma sociedade sujeita a operar raciocínios sempre numa lógica disjuntiva: ou isso 

ou aquilo, ou homem ou mulher. As duas coisas juntas não: não há espaço para um 

terceiro gênero no discurso judicial.     

Nessa toada, o atravessamento do discurso dos tribunais pela posição 

discursiva médica vai se tornando cada vez mais patente: a cirurgia é designada 

pelas posições-sujeito juiz como “tratamento necessário”, sem o qual nenhuma 

alteração de nome será deferida, reforçando o sentido de que o sujeito trans é 

mesmo alguém doente e precisa se submeter a esse tipo de terapêutica para se 

curar de seu estado tido como indefinido, adequando-se finalmente então à 

categoria de mulher ou de homem, onde creem que todos os seus problemas 

estarão resolvidos... 

Nesse particular, a designação da própria cirurgia nas SDs anteriores também 

pode ser bastante significativa do sentido de que o sujeito trans está medicamente 

obrigado a “passar” de um sexo para outro. Observem-se nos morfemas e sintagmas 

em itálico: 

SD1 – neovaginoplastia 
SD2 – processo de adequação anatômico-funcional 
SD5 e 6 – transgenitalização  

A nova vagina realizará a adequação anatômico-funcional do indivíduo, 

permitindo-o transitar de um sexo para outro. Percebe-se aqui uma ligação com o 

que se lê nas sequências anteriores sobre o requerente trans não poder adotar 

oficialmente seu nome social em razão de uma ambiguidade anatômica “ainda” não 

resolvida: os significantes “neovaginoplastia” (SD1), “processo de adequação 

anatômico-funcional” (SD2) e “cirurgia de transgenitalização” (SD5 e 6) são 

alinhados como sinônimos; entretanto essa rede parafrástica não se constrói de 

forma natural nem transparente. 

 Lembrando Pêcheux (1997 [1988]), o sentido das palavras é determinado por 

posições sustentadas por sujeitos dentro de certas condições de produção num 

dado momento e lugar históricos. Isso faz crer que a substituição de um termo por 

outro se dê de forma quase inocente, imperceptível ao enunciador, olvidando que 
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essas escolhas não são aleatórias, muito menos desprovidas de um atravessamento 

ideológico determinante do processo discursivo dentro da FD. 

O significante “neovaginoplastia” diz da complexidade de um processo 

cirúrgico dos mais intrincados, uma vez que envolve a extirpação do órgão sexual 

masculino e sua consequente substituição por outro órgão semelhante a uma 

vagina: a neovagina. Isso evoca no imaginário um procedimento médico dos mais 

invasivos, que remete a “médico”, “hospital”, “anestesia”, “cortes”, “suturas”, 

“feridas”, “cicatrizes”. Pode-se dizer que há sinonímia entre os significantes 

neovagina e transgenitalização: o prefixo neo- aponta para novo, assim como o 

prefixo trans- indica movimento através de, mudança em direção a algo; vagina, por 

sua vez, inscreve-se no hiperônimo “genital”.  Quanto ao “processo de adequação 

anatômico-funcional”, este só significa “cirurgia” por um deslizamento no 

interdiscurso, numa rede de filiações de sentidos que é tecida pela ideologia a que o 

sujeito se filia, colocando-se como metáfora permitida pela posição discursiva 

médica atravessando o discurso judicial.     

Nessa lógica, ser transexual com direito a uso do nome social significa uma 

necessária intervenção cirúrgica no nível genital, na esfera do sexo, acionando 

sentidos que significam o sujeito trans como alguém exclusivamente identificado a 

uma prática sexual, reduzindo-o ao seu sexo ou à forma como pode exercê-lo, e 

como alguém a quem nem a medicina nem a lei permitem uma existência singular.  

 

5.1.1.1 As designações do sujeito trans: masculino x feminino 

 

Outra regularidade perceptível repousa nas formas de designar o sujeito trans 

autor da ação judicial. Em todas as SDs esse sujeito é reconhecido por seu sexo 

biológico pela posição-sujeito juiz. Nos casos em que a autora da ação era uma 

mulher trans, as formas jurídicas de se referir apontam todas para o masculino:  

SD1 – o interessado/ o apelante 
SD2 – requerente do sexo masculino 
SD4 – o demandante  
SD5 e 6 – o autor 
SD7 – a parte autora 

 Em todas as SDs, exceto a sétima, as referências no masculino não deixam 

dúvida que a posição-sujeito juiz aqui presente significa o trans mulher como 
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homem. O estigma salta aos olhos do analista! O feminino usado na última SD não 

diz muito, já que a parte, substantivo sobrecomum aqui utilizado, poderia referir-se 

tanto ao masculino quanto ao feminino, determinando a concordância do adjetivo 

“autora” não em referência ao sexo do sujeito trans apelante, mas em estrita 

obediência às normas gramaticais. Isso  que não acontece com os substantivos 

anteriores, que, sendo biformes, demonstram o gênero na desinência (ex.: 

interessada) ou, sendo comuns-de-dois, demonstram-no nos determinantes (ex.: a 

apelante): em ambos os casos o masculino prevalece para designar o sujeito trans.       

Na SD1, o significante “requerente masculino” aponta para a forma como a 

posição-sujeito juiz enxerga o sujeito trans: é um homem, que se parece com uma 

mulher, mas não é uma mulher porque não houve “mudança de sexo”; por 

conseguinte, não se pode permitir que um homem tenha nome de mulher, já que 

isso pode causar confusão.  

O significante “confusão”, tal como se encontra na ementa, diz muito. Não há 

nenhum determinante para o substantivo, o que promove um efeito de sentido 

generalizante. Não se diz exatamente à qual confusão se refere a posição-sujeito 

juiz, mas podemos inferir que, dentre os diversos sentidos possíveis para confusão, 

não se diz aí de uma confusão interna experimentada pelo trans quanto à sua 

identidade de gênero, mas da confusão que o sujeito trans pode supostamente 

causar na sociedade. Nesta posição-sujeito juiz, instala-se no sujeito trans uma 

ambiguidade que é perigosa e potencial causa de engano para a sociedade. Não se 

diz que tipo de confusão poderia ser causado, nem mesmo quem estaria 

diretamente ameaçado por ela. Podemos inferir, a título de não dito, que esse 

“confundir” se associa a “enganar”, quando então a posição-sujeito juiz se filiaria um 

imaginário de que o sujeito trans seria um perigo para o homem heterossexual que 

viesse a se envolver intimamente com ele e pudesse ser então confundido pelo 

nome feminino, que estaria então a “mascarar” outro homem... 

 A partir da SD2, seria possível glosar: “se você possui um pênis, não pode ter 

nome de mulher, pois isso pode confundir o homem que queira se relacionar com 

você, e isso é algo que o Direito não pode tolerar. Logo, continue a usar seu nome 

de homem, que não condiz com sua aparência, mas que alerta os demais para o falo 

que você dissimula”. 

Assim, ao negar a mudança do prenome, a posição-sujeito juiz mantém o 

trans no lugar de uma singularidade duvidosa que, apesar de incômoda, identifica-o 
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no meio social, permitindo que a sociedade se proteja dele.  Ao ser obrigado a 

manter um nome não condizente com sua aparência física, consegue-se marcar e 

distinguir o transexual dos homens e mulheres heterossexuais. 

 

5.1.1.2 O efeito neutralidade da posição-sujeito juiz 

 

Outra regularidade interessante é o efeito de apagamento da posição-sujeito 

juiz nas ementas, evocando um sentido de neutralidade do discurso judicial e por 

vezes atribuindo ao próprio autor da ação (o sujeito trans) a responsabilidade pela 

decisão denegatória proferida.  

Na SD1, O indeferimento do pleito judicial é transferido para o próprio sujeito 

trans no sintagma o que não permite alteração do nome e do sexo em seu registro 

civil. O demonstrativo “o” aqui remete anaforicamente ao antecedente oracional 

ainda não se submeteu à cirurgia, evocando um sentido de que não é o sujeito juiz o 

responsável pelo indeferimento do pedido judicial, mas o próprio apelante, que, por 

negligência sua, não realizou a cirurgia referida. Nessa SD, a posição-sujeito faz crer 

que o que não permite a concessão do direito ao nome social é a não realização da 

cirurgia, gerando esse efeito de isenção do Poder Judiciário. 

 Como é comum nas ementas, o juiz se omite na construção sintática em que 

o sujeito da decisão não aparece: “o requerente não pode trocar de nome”, quando 

na verdade o que se está a dizer é “eu não permito que o requerente troque de 

nome”. Com a construção sintática em 3ª pessoa, omite-se quem verdadeiramente 

toma a decisão, buscando promover efeitos de imparcialidade e neutralidade do 

discurso judicial, que, entretanto, cedem a uma análise mais detida.    

Na SD2, inteiramente topicalizada, a isenção da posição-sujeito juiz salta aos 

olhos em construções linguísticas que promovem total apagamento de sua decisão. 

Vejamos. No início da ementa, a justaposição do par  “Alteração do prenome – 

Impossibilidade” retira totalmente o foco de quem está determinando a 

impossibilidade, uma vez que o emprego isolado de um substantivo não permite 

atribuir a ninguém a responsabilidade por esse veto. O discurso judicial vai criando 

esse efeito de neutralidade nas construções sintáticas utilizadas. Em seguida, na 

mesma SD, a construção “Requerente do sexo masculino que não pode trocar de 

prenome para um feminino” a responsabilidade pela proibição da troca do nome é 

depositada justamente sobre quem a requer. Colocar o “requerente” como sujeito da 
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oração provoca um efeito de sentido de que tal proibição deriva da própria pessoa, e 

não de um terceiro sobre ela.    

As construções com particípio passivo ou mesmo na voz passiva sintética, 

também produzem esse efeito de apagamento do juiz: recurso não provido, pedido 

não deferido, sentença mantida, não se conhece o êxito, entre outras. Apenas na 

SD7, vemos a posição-sujeito juiz exsurgir em 1ª pessoa do singular: “indefiro a 

medida pleiteada”.   

 Nas ementas topicalizadas, as nominalizações e elipses também promovem 

esse efeito, como se não houvesse um enunciador responsável por aquela decisão: 

 

SD1 - (TJBA) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 
REGISTRO CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
INTERESSADO QUE AINDA NÃO REALIZOU A CIRURGIA DE 
NEOVAGINOPLASTIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. 
SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA 

 
 Nessa SD, o substantivo “impossibilidade”, isolado como está, funciona 

trazendo o efeito de dissimulação da posição-sujeito juiz. Ao determinar a 

denegação da ação de retificação de registro civil do interessado que não realizou a 

cirurgia de neovaginoplastia, a mera utilização de um substantivo abstrato não é 

capaz de demonstrar sintaticamente a quem tal denegação deve ser atribuída. 

Embora os abstratos, assim como os verbos, também possam significar ação 

(impossibilidade/ impossibilitar), a inocorrência de flexão número-pessoal nos nomes 

causa esse efeito de apagamento do sujeito da ação, que nos verbos surgirá nas 

desinências (indefiro - eu/ indeferes - tu/ indeferimos - nós). Nesse quesito, existe 

uma sensível distância semântica entre “impossibilidade” e “impossibilito”. 

 

5.1.1.3 O funcionamento das adversativas e concessivas: a resistência pela posição 

discursiva médica  

 

O funcionamento das conjunções adversativas e concessivas nas SDs 

analisadas também oferece interessante regularidade para análise. Esses 

conectivos são usualmente empregados quando se quer associar ideias 

antagônicas, criando um efeito semântico de negação, de oposição, ou 

contrariedade ao que se esperaria ser dito.  Eles criam, assim, um efeito de 
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frustração ou quebra do horizonte de expectativas do leitor/ouvinte, a partir do 

momento em que trazem duas posições discursivas distintas, sendo que uma delas 

comparece para ser vetada, impossibilitada. 

Nas SDs analisadas, esses conectivos promoverão a entrada da posição 

discursiva médica no discurso judicial, indicando a matriz de sustentação semântica 

da oposição que a posição-sujeito juiz fará para resistir à pretensão do autor da 

ação.  

No grupo da posição-sujeito que diz “não” à mudança nominal, destacamos as 

seguintes construções sintáticas: 

 

SD1 - O Apelante pleiteia alteração do nome e de sexo no registro 
civil (...). Todavia, o recorrente ainda não se submeteu à cirurgia de 
mudança de sexo (...); 
 
SD3 – (...). A legislação, no entanto, prevê a possibilidade de 
modificação em situações excepcionais, consoante arts. 57 e 58, da 
Lei nº 6.015/73. As supracitadas exceções, porém, não se amoldam 
aos casos em que o sexo civil não corresponde ao psicológico, 
como, in casu, quando ainda não realizado o processo de adequação 
anatômico-funcional.  
 
SD6 (TJSP): RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – Pretendida 
alteração de prenome masculino para feminino por transexual - 
Carência da ação - Cabimento - Pleito que não pode ser apreciado 
no mérito, posto que78 não realizada a cirurgia de transgenitalização.  
 
SD7 -  A parte autora sustenta o pleito com base em condição 
psíquica e aparência (...). Os documentos juntados, contudo, 
revelam tratamento em fase hormonal apenas, sem que qualquer 
procedimento cirúrgico tenha sido programado ou realizado (...); 

  

Há em todos eles a estruturação de um sentido antagônico entre o que se 

pede jurídica e judicialmente e o que o discurso do Judiciário, calcado na FD 

Médica, permitirá ou não que aconteça. A não realização da cirurgia é discursivizada 

como obstáculo intransponível ao sujeito trans que solicita a mudança do seu nome 

registral. As conjunções coordenativas negritadas introduzem nas orações 

anteriores, referentes à posição discursiva do sujeito juiz, o sentido de oposição que 

se lhes antepõe, materializando linguisticamente a entrada da posição discursiva 

médica trazendo a necessidade de comprovação da realização de cirurgia de 

mudança de sexo como condição sine qua non  para a substituição do nome.  

                                            
78

 A concessiva “posto que” foi usada nesta construção com o sentido de causa, o que, diga-se de 
passagem, acontece frequentemente com esta conjunção.      
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Nesse momento as adversativas estão trazendo a posição médica para 

sustentar, corroborar, a posição juiz: 

 

O apelante pleiteia alteração do nome, todavia  

A legislação prevê situações excepcionais, porém         não houve cirurgia. 

Pleito não pode ser apreciado, posto que 

A parte autora junta documentos, contudo 

 

 

   posição discursiva judicial                                      posição discursiva médica 

  

O encaixe sintático promovido nestas SDs faz irromper no discurso judicial o 

discurso da FD médica como resistência, obstáculo, barreira, para que se negue  ao  

sujeito trans o uso de seu nome social.  

Caso a posição-sujeito juiz significasse o sujeito trans independentemente 

dos sentidos veiculados pela posição discursiva médica, a comprovação de cirurgia 

não seria necessária. Mas as adversativas confirmam o atravessamento do discurso 

judicial pela formação discursiva médica e frustram a expectativa do sujeito trans, 

que vê assim negado seu direito ao uso do nome social. A frustração desse 

horizonte de expectativas poderia ser assim representada: 

 

Expectativa: O apelante pleiteia alteração do nome, logo DEFIRO o pedido. 

Frustração da expectativa: O apelante pleiteia alteração do nome, todavia não 

houve cirurgia, logo INDEFIRO o pedido. 

 

 Como podemos ver, as conjunções desta posição discursiva operam 

semanticamente de forma bastante homogênea: todas trazem a posição discursiva 

médica para embasar e confirmar o posicionamento exarado pela posição discursiva 

judicial. 

  

5.1.1.4 O sujeito trans como engodo: a materialização da FD transfóbica 

 

Por fim, queremos abordar a questão do sentido de “confusão” e “engano” 

atribuído ao trans como talvez a regularidade  mais substancial do discurso judicial 
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materializado nestas SDs, atravessada por uma terceira posição discursiva na FD 

estigmatizante. Essa terceira posição parece estar ancorada por uma FD que eu 

chamaria de transfóbica79 e está subjacente à posição discursiva médica, ambas 

sustentado o discurso judicial. Enquanto a FD médica diz da necessidade da cirurgia 

para corrigir o sujeito sexualmente desviante, a FD transfóbica reproduz o medo que 

a sociedade sente diante desse ser duvidoso e enigmático.   

As SDs, até agora, recuperam uma memória discursiva sobre o sujeito trans 

como alguém cuja condição é perigosa, inconveniente, potencial causadora de 

confusão no seio da sociedade. Essa memória remete a um não dito que comparece 

no dizer do sujeito juiz: o perigo representado pelo trans remete à prática de 

atividade sexual. De que outro “perigo” poder-se-ia estar falando neste caso? Ter 

nome de mulher e não ter feito a cirurgia de “adequação genital” não nos parece 

oferecer perigo a nenhum ato da vida civil – tal como celebrar um contrato de 

locação ou emitir um recibo – mas ao ato sexual, demonstrando a filiação da 

posição-sujeito ao imaginário de que algum homem heterossexual poderia ser 

ludibriado pelo trans ao fazer-se “passar por” mulher. O trans é assim significado 

como alguém que engana, ou pode enganar, os homens.  

Na SD1, em discurso indireto, a fala do sujeito trans apelante é reportada pela 

posição-sujeito juiz sendo posta em dúvida na ementa: diz-se que o apelante 

“afirma” que desde tenra idade se sente psicologicamente mulher, apesar da 

conformação genital masculina, e se fez conhecido pelo nome de Milena. O sentido 

de dúvida sobre a feminilidade do apelante exsurge do verbo “afirmar”, com o qual 

se reporta à fala do apelante: ele afirma se sentir mulher, mas não comprova 

suficientemente que seja. Em Direito, é muito comum trabalharmos com os verbos 

“alegar” (sinônimo para “afirmar”) e “provar”. Quem apenas alega e não prova não 

tem acesso a direitos. Alegar um direito e não prová-lo equivale a não tê-lo. Assim, a 

posição-sujeito juiz diz de um duvidoso “afirmar-se”, mas não provar-se mulher: 

aponta para a permanência dos genitais masculinos do apelante (com a concessiva 

“apesar de”), reporta que ele se fez socialmente conhecido com Milena, mas no final 

nega-lhe a mudança do nome. Poderíamos glosar: o apelante, por mais que alegue 

o contrário, não é mulher, não é Milena, uma vez que ainda tem genitália masculina.  

 A posição-sujeito juiz acaba por atribuir um sentido negativo a uma condição 

                                            
79

 Utilizo o adjetivo “transfóbica” indicando os sentidos de aversão, medo,  repulsa (fobia) contra o 
sujeito transexual. 
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do sujeito trans significada como inaceitável: não se pode ter um pênis e ostentar 

oficialmente um nome feminino. Como se viu no capítulo anterior, isso poderia estar 

evocando a memória de que o sujeito trans pode enganar o homem que 

eventualmente vier a se envolver sexual e/ou afetivamente com ele80. Pode se 

perceber aqui um controle estatal do sujeito através de seu nome próprio: a 

manutenção do nome masculino de Milena em seus documentos poderia servir de 

alerta a seus pretendentes? 

Na SD 4, o sentido de “perigo” constrói-se na rede de significantes: “riscos à 

segurança registrária” e “violação da esfera jurídica” e diz textualmente a posição-

sujeito juiz, numa adjetiva restritiva, quem se pretende proteger, ou seja, “aqueles 

que porventura venham a se relacionar com o demandante”. O advérbio de dúvida 

“porventura” e o verbo no presente do subjuntivo “venham” trazem consigo o sentido 

de um perigo para uma situação futura e imprevisível, a qual deve ser evitada pelo 

Direito. Perpassa aqui a preocupação com o registro civil e com a suposta “verdade” 

que ele abrigaria: homens e mulheres não podem ter nenhuma confusão em seus 

assentamentos cartoriais, pois isso não é do interesse público. Para a posição-

sujeito juiz é evidente que o transexual vai enganar alguém (algum homem hétero?) 

caso possa mudar seu nome sem a prévia e obrigatória mudança de sexo.     

Na SD 5, os sentidos produzidos para o sujeito trans se repetem novamente: 

se o sexo biológico não coincide com o sexo jurídico, tido como aquele constante do 

registro de nascimento, a informação é significada como “falsa” pela posição-sujeito 

juiz, não podendo ser modificada pelo juiz sem que se tenha pagado o pedágio da 

cirurgia para cruzar a fronteira jurídica entre os dois únicos sexos legalmente 

permitidos. Nesta SD, a posição-sujeito juiz considera “falsa” a afirmação registrária 

de um nome incompatível com o sexo biológico do sujeito. A contrario sensu, 

podemos entender que, para essa posição-sujeito, a “verdade” significa a identidade 

entre o sexo biológico e o sexo jurídico, remetendo-nos à memória da já citada lei de 

coerência entre sexo e nome. Reativa-se aqui uma memória do sujeito  trans, que, 

sem a comprovação da cirurgia, ainda é discursivizado como confusão em potencial 

devido à singularidade de seu gênero. Nesse discurso, disperso nas SDs aqui 

                                            
80 Trevisan refere-se a um filme brasileiro de 1923, Augusto Annibal quer casar, de Luiz de Barros, 

cujo mote central é vingança de várias moças iludidas por um rapaz namorador: elas se unem para 
organizar uma falsa cerimônia religiosa de casamento e conseguem fazer com que Augusto Annibal 
seja enganado e acabe contraindo matrimônio com uma travesti, acreditando tratar-se de uma moça 
“decente de família” (TREVISAN, 1986. p. 145).   
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presentes, a manutenção do nome original do sujeito trans demarcará sua posição 

fronteiriça e servirá de advertência para que terceiros não sejam confundidos por 

ele.  

Neste ponto, a posição discursiva médica acopla-se à posição transfóbica: a 

necessidade da cirurgia é imperiosa e é significada como o “êxito do tratamento” 

pela posição-sujeito juiz, de forma que a sociedade não precise mais temer o sujeito 

trans. Ora, como a terapêutica ainda se encontra na “apenas em fase hormonal”, o 

doente não obteve a cura pretendida, segundo essa posição. O emprego do 

advérbio de exclusão “apenas” materializa o sentido de que a posição-sujeito juiz 

aqui entende que o tratamento hormonal não é suficiente para pleitear-se uma 

alteração de registro civil. Não se permitiu alterar o nome do autor nessas 

condições. Tal alteração é significada como algo realmente muitíssimo importante 

(“tamanha alteração”) justo porque pode afetar terceiros (no sintagma “repercussão 

na identificação do indivíduo”), obrigando a adoção de “cautelas”, consubstanciada 

no indeferimento do pedido, ou seja, na não alteração do nome enquanto não 

houver cirurgia.  

A reiterada preocupação com “cautelas” diz de uma memória sobre o trans 

que remete ao perigo, à dúvida, algo que diz antes e em algum outro lugar sobre a 

necessidade de não se aproximar sexualmente do trans porque isso pode ser 

arriscado.  

A partir da análise da FD estigmatizante, atravessada e sustentada pelas FD 

médica e transfóbica,  podemos estabelecer alguns postulados: a) ao transexual só 

se permitirá a adoção do nome social se tiver se submetido à cirurgia de 

transgenitalização, ou seja, aquela que eliminou sua dualidade sexual e, por 

conseguinte, o perigo que ele poderia oferecer; b) não tendo feito isso, deverá 

continuar carregando em si uma dualidade perigosa estigmatizante: genitais de um 

sexo e nome de outro sexo, ou aparência de um sexo, mas nome de outro; c) essa 

ambiguidade alerta para um perigo, pois alguém (o homem branco casado?) pode 

ser enganado por esse sujeito trans significado como uma mulher “de mentira”81. 

Em todos eles podemos perceber que o sexo é o corolário das preocupações 

                                            
81

 Interessante pensar que o engano é comumente atribuído à figura da mulher: na maioria das 
ementas, é ela, a mulher trans, quem pode enganar o homem. No discurso judicial, ela não 
comparece como alguém que pode ser enganado, mas como alguém responsável por confundir, 
enganar, iludir, o homem. Não podemos deixar de perceber aqui um atravessamento do discurso 
religioso cristão sobre Eva e a maçã...     



138 

da posição-sujeito em destaque: haverá mudança do nome se acompanhada da 

mudança do sexo ou haverá mudança do nome se comprovada a aparência do sexo 

oposto, desde que o sexo de nascimento não seja alterado no registro.   

Podemos pensar que a visibilidade e a emancipação obtida por travestis 

transexuais e transgêneros a partir dos avanços alcançados pelas políticas LGBT 

permitiram que essas pessoas transitassem por outros espaços até então não 

franqueados a elas. No espaço do gueto, do palco ou rua, o nome social funciona 

muito bem e não requer nenhum processo cirúrgico para sua legitimação. Mas na 

escola, no casamento, no trabalho, ou seja, nos espaços tidos como “normais” isso 

não funciona assim...  

O fato é que os indivíduos trans agora circulam pelas escolas, pelas 

empresas, pelos aeroportos e até mesmo pelas Forças Armadas. E nesses espaços 

heteronormativos sua singularidade incomoda. A lei reclama a disjunção: ou homem 

ou mulher, ou Maria ou João, no já conhecido binarismo positivista dentro do qual 

opera nosso sistema jurídico. E o Judiciário, nessas decisões, corrobora esse 

comando: ou abra mão da sua ambiguidade anatômica (pela via da mudança de 

sexo) e ajuste-se a um dos sexos permitidos pela lei, ou sujeite-se a viver para 

sempre o dilema da incongruência que seu nome registral irá lhe impor. Soa como 

punição. 

O Direito parece assim reverberar a imagem do transexual como alguém 

capaz de ameaçar a sociedade e enganar os homens (héteros); como alguém que, 

mesmo podendo ser desejado sexualmente, deveria ser visto com reservas, pois 

trazia em si o signo do engano e da confusão: a aparência física que se exibe é 

inquestionavelmente feminina, bela e atraente... mas pode esconder um perigo! 

Mistério? Armadilha? Todos devem ter cuidado... Há uma incômoda 

incompatibilidade entre o sexo que se mostra e o que efetivamente se carrega no 

corpo. E isso pode ser perigoso... 

A lei civil brasileira está igualmente sustentada  nessa formação discursiva 

estigmatizante. O próprio Código Civil (CC) traz em seus artigos 1556 e 1557 

expressa previsão de anulação de casamento82 caso um dos cônjuges seja 

                                            
82

 CC, art. 1.556. O casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houve por parte de um dos 
nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. 
   CC, art. 1.557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: 
I - o que diz respeito à sua identidade (grifo nosso), sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o 
seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado; 
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enganado pelo outro, em instituto conhecido como erro essencial sobre pessoa. A 

norma dá ao cônjuge de boa-fé, o que foi enganado, o prazo de três anos, a partir da 

celebração do matrimônio, para descobrir questões relativas à pessoa de seu 

consorte afetas a identidade, antecedentes criminais e até saúde física, e então 

mover ação judicial anulatória do casamento. 

Enquanto o art. 1556 estabelece o erro como causa de anulabilidade do 

casamento, o art. 1557 define as três modalidades de erro reconhecidas em Direito 

de Família. As normas civis recortadas dão uma ideia do bem que o ordenamento 

jurídico pretende proteger: a boa-fé do cônjuge e seu direito de ser informado sobre 

a pessoa com quem irá se casar, de ter acesso à verdade sobre seu futuro cônjuge. 

Para a FD estigmatizante, caso o Judiciário permita a troca de nome do transexual, 

mais confusão poderá causar sobre sua “verdadeira” identidade. As posições-sujeito 

desta FD parecem não querer que o trans se “esconda” por trás de um nome que 

não representa seu sexo biológico, indicando filiar-se a um imaginário sobre o sujeito 

trans como alguém que representa o engodo, a potencial confusão sobre seu sexo, 

que exporá a sociedade à dúvida e à possibilidade de erro.   

As posições-sujeito da FD estigmatizante reafirmam sentidos que 

predominam discurso judicial e são fortemente marcados pelas formações 

discursivas  médica e transfóbica: o sujeito trans é significado como perigo para a 

sociedade, alguém que deve ser afastado de um  convívio mais ameno em 

sociedade justamente pela proibição de adotar o nome com o qual é publicamente 

conhecido caso não tenha se adequado às balizas heteronormativas vigentes: a 

cirurgia de mudança de sexo. Isso significa ter de submeter-se a um verdadeiro 

controle por parte do Estado: se pretende usar o nome social, deve então amputar 

cirurgicamente sua genitália para inscrever em seu corpo as marcas, ainda que 

artificiais, do sexo oposto, ao qual sentem pertencer.  Pensando na metáfora do 

transexual como centauro, é como se a Medicina determinasse ao Direito que esse 

monstro mitológico metade homem metade cavalo seja partido ao meio: ou uma 

coisa ou outra. As duas juntas não. 

No imaginário dos tribunais aqui representados, permitir que um sujeito trans 

                                                                                                                                        
II - a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável a vida 
conjugal; 
III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência 
ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do 
outro cônjuge ou de sua descendência (BRASIL, 2002).        
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não operado tenha nome típico do sexo oposto significa pôr em risco a sociedade. 

Diz-se aqui de um medo: um medo de que alguém se esconda por trás de uma 

figura que não representa realmente quem se é, ou quem a sociedade pensa que se 

seja. Não sem razão, a mesma norma criminal que punia o travestismo no Brasil do 

séc. XVIII punia também todos “os que trouxessem máscaras”. Isso diz de um medo 

arraigado dos que se escondem por trás de máscaras ou se fazem passar por quem 

não são. A tipificação criminal do travestismo ao mascaramento parece-nos bastante 

sugestiva do quilate semântico atribuído  àquele que usa roupas do sexo oposto.  

Em algumas SDs, esse medo se exterioriza e se materializa no discurso, 

apontando para uma preocupação com terceiros que vierem a se relacionar com o 

trans. Os sítios de significância acionados nos permitem supor que esse “relacionar” 

não diz de relações civis (como a celebração de um contrato, p. ex. já que, em tal 

ato, o sexo da outra parte não interfere de maneira juridicamente relevante), mas de 

relações sexuais e, eventualmente, afetivas: a posição-sujeito juiz concebe o sujeito 

trans como aquele que pode enganar seus pretendentes, mais ainda se possuir 

nome de mulher em sua carteira de identidade.  

Decide então manter o nome como símbolo de ambiguidade, indicando o 

centauro naquele indivíduo de aparência feminina, mas com genitália masculina. O 

nome original é mantido como estigma, marcando socialmente o trans para que 

todos quantos tenham acesso ao documento de identificação individual daquela 

pessoa saibam quem ela “é de verdade”. Embora isso não seja dito expressamente 

nas SDs, esse parece-nos ser o funcionamento discursivo do nome registral: o de 

denúncia de um suposto engodo ao outro; um indício de que se está lidando com 

uma mulher que não porta os genitais femininos; uma pessoa que não é mulher de 

acordo com o discurso médico vigente.   

 

5.1.2 A FD psicológica: outros sentidos ou mais do mesmo? 
 

Nas próximas sequências discursivas, veremos SDs em que as Cortes de 

Justiça permitem que o trans possa fazer a alteração do prenome registral pelo 

nome social sem que tenha realizado a cirurgia de mudança de sexo. Há um 

progressivo descolamento da posição discursiva médica, que opera com a equação 

gênero = sexo biológico, rumo à posição discursiva psicológica, que significa o 

gênero como algo da ordem do comportamento e do sentir de cada um. Mas, como 
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veremos, continuamos ainda dentro da FD estigmatizante. 

Nestas SDs, a posição-sujeito juiz começará a ser afetada pela posição 

discursiva psicológica e com isso acontecerá um movimento de sentidos dentro dos 

limites da FD estigmatizante: o estigma agora não repousa no nome do sujeito trans, 

mas no sexo indicado em seu registro de nascimento. Haverá um permissivo para 

alteração do nome registral em favor do nome social, mas será determinada a 

manutenção do sexo biológico de nascimento. O sexo fará a marcação documental 

do sujeito transexual. 

Nas próximas seis SDs, poderemos perceber a dispersão do discurso da FD 

estigmatizante, que não exige mais a cirurgia para troca de nome, mas que faz outra 

exigência para essa alteração nominal: a manutenção do sexo biológico registrado 

na ocasião do nascimento. O controle sobre a singularidade do sujeito trans continua 

acontecendo na instância do discurso autoritário do Direito: 

    

SD8 (TJRJ): Na hipótese dos autos, a anulação da sentença é à 
medida que se impõe, haja vista que a pretensão autoral é a 
mudança do nome pelo apelido público e não a mudança do gênero, 
sendo flagrante o interesse processual, mesmo sem a realização da 
cirurgia de transgenitalização. A demonstração de que as 
características físicas e psíquicas do indivíduo, que se apresenta 
como mulher, não estão em conformidade com o que seu nome 
masculino representa coletiva e individualmente é suficiente para 
determinar a alteração de seu nome. Pedido deferido. 
 
SD9 (TJSP): A pretensão do Apelante se resume na alteração de seu 
prenome para apelido que afirma ser conhecido na sociedade, qual 
seja, Luana Neves. Não se evidencia pretensão na alteração do 
gênero masculino para feminino. Os documentos colacionados ao 
caderno processual comprovam que o Apelante é publicamente 
tratado pelo seu apelido e que tal fato, decorre notadamente dos 
seus atributos físicos de mulher. Nesta senda, o simples fato de o 
Recorrente não ter realizado a cirurgia de transgenitalização não lhe 
retira o interesse processual, posto que há necessidade concreta do 
processo intentado e o procedimento para a solução da demanda 
encontra-se adequado. Pedido deferido. 
 
SD 10 (TJRS) - REGISTRO CIVIL. TRANSEXUALIDADE. PEDIDO 
DE ALTERAÇÃO DE PRENOME E DE SEXO. ALTERAÇÃO DO 
NOME. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO À MARGEM. A ALTERAÇÃO 
DO SEXO SOMENTE SERÁ POSSÍVEL APÓS A CIRURGIA DE 
TRANSGENITALIZAÇÃO. 1. O fato de a pessoa ser transexual e 
exteriorizar tal orientação no plano social, vivendo publicamente 
como mulher, sendo conhecido por apelido que constitui prenome 
feminino, justifica a mudança do nome, já que o nome registral é 
compatível com o sexo masculino. 2. Diante das condições 
peculiares da pessoa, o seu nome de registro está em descompasso 
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com a identidade social, sendo capaz de levar seu usuário a situação 
vexatória ou de ridículo, o que justifica plenamente a alteração. 3. 
Deve ser averbado que houve determinação judicial modificando o 
registro, sem menção à razão ou ao conteúdo das alterações 
procedidas, resguardando-se, assim, a publicidade dos registros e a 
intimidade do requerente. 4. No entanto, é descabida a alteração do 
registro civil para fazer constar dado não verdadeiro, isto é, que o 
autor seja do sexo feminino, quando inequivocamente ele é do sexo 
masculino, pois ostenta órgãos genitais tipicamente masculinos. 5. A 
definição do sexo é ato médico e o registro civil de nascimento deve 
espelhar a verdade biológica, somente podendo ser corrigido quando 
se verifica erro. Recurso desprovido, por maioria. 
 
SD11 (TJSP) RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PRETENSÃO 
DE ALTERAR PRENOME FEMININO PARA MASCULINO – AUTORA 
RECONHECIDA NO MEIO SOCIAL PELO PRENOME MASCULINO 
– POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO, AINDA QUE NÃO TENHA 
SIDO REALIZADA CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO – 
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA – CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA 
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA QUE A 
AUTORA POSSA COMPROVAR O DIAGNÓSTICO CONTIDO NO 
LAUDO PSICOLÓGICO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA 
ANULADA – RECURSO PROVIDO. 
 
SD 12 (TJSP) – Retificação ou Suprimento ou Restauração de 
Registro Civil – Retificação de Nome – D.R.S. – Pretende o Autor a 
retificação de seu assento de nascimento, alterando-se seu prenome 
de Douglas para Larissa, ao argumento de que, conquanto do sexo 
masculino, aparenta, sente-se e comporta-se como sendo do sexo 
feminino. Pois bem. Não se olvida que, à luz do princípio da 
dignidade da pessoa humana, o registro civil não pode se prestar a 
instrumento de discriminação transexual ao indivíduo que possui 
disfunção de gênero, sendo identificado de maneira incompatível 
com sua condição física e psicológica. E é certo que a discrepância 
entre o prenome do Autor e sua aparência física pode lhe causar 
transtornos e constrangimentos. A alteração do nome prescinde da 
realização de cirurgia de mudança de sexo, mas é necessária a 
demonstração das inadequações da pessoa ao sexo registrado. 
Reputo, pois, necessária avaliação psicológica para o deslinde da 
causa. Portanto, remetam-se os autos ao Setor Técnico para 
realização de estudo psicológico. Laudo em 30 dias. Apresentado o 
laudo, dê-se vista ao Ministério Público. 
 
SD13 (TJSP)  – Retificação ou Suprimento ou Restauração de 
Registro Civil – Retificação de Nome –  Vistos. Fls 99: anote-se o 
novo endereço da autora. Trata-se de pedido de retificação de 
assento de nascimento, ajuizado por D.C.J., pretendendo a alteração 
de seu prenome para M. C., bem como a modificação do designativo 
de seu sexo, atualmente constante como masculino, para feminino, 
alegando o fato de ser transexual e de estar realizando tratamento no 
Hospital das Clínicas para realização de cirurgia de 
transgenitalização. Juntou documentos (fls 23/54). O registro civil 
deve corresponder à realidade, impondo-se a correção de erros ou 
equívocos, como também que sejam supridas eventuais omissões. 
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No caso dos autos, o autor provou a necessidade da alteração do 
seu prenome, bem como, de que não há nada que o desabone. Em 
razão disso, o autor pretende a alteração de seu prenome e do 
designativo do seu sexo, não havendo objeção alguma ao pleito, que 
ainda contou com a concordância do Ministério Público. Em face da 
prova documental produzida e parecer favorável do Ministério 
Público, DEFIRO o pedido inicial para que se proceda às seguintes 
retificações no assento de nascimento de D. C. J., lavrado sob nº A-
0085, às fls 193-Vº, sob nº 22985, do Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Ribeirão Pires-SP, 
alterando seu prenome para M. C., bem como a modificação do 
designativo de seu sexo, atualmente constante como masculino, para 
feminino. Deverá, entretanto, constar à margem do assento que a 
retificação foi determinada por ordem judicial em processo que 
apurou redesignação sexual de indivíduo transexual, a fim de 
resguardar o direito de terceiros e eventuais nulidades. 
 
SD14 (TJSP) Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 
Civil – Retificação de Nome – AMANDA E.C. de nome social 
ARTHUR D.S.C., requer a retificação de prenome, nome e gênero, 
com pedido de tutela antecipada, por ser transexual, inclusive já 
houve reconhecimento social em seu ambiente de trabalho, como 
Escrevente Técnico Judiciário, lotada na 2ª Vara Cível desta 
Comarca. Juntou documentos (fls. 21/44). O Ministério Público foi 
favorável ao pedido (fls. 47/52). Há farta prova da identidade 
masculina de Arthur, porém toda a prova é unilateral, razão pela qual 
entendo imprescindível um estudo psicossocial judicial, com laudo 
até audiência de justificação e instrução, que designo para o dia 1º 
de fevereiro de 2017, às 14h30min.Por sua vez, até a solução da 
demanda, ARTHUR está autorizado a se apresentar com a 
identidade masculina, como aprouve, porém, sem possibilidade de 
modificação de registro de nascimento e demais documentos. 

 

Nessas SDs, há um movimento de sentidos que repercute a mesma posição-

sujeito das SDs iniciais. A posição-sujeito juiz aqui presente não exige a cirurgia de 

mudança de sexo para a troca do nome, mas acaba por realizar outro tipo de 

controle do sujeito: para trocar o nome, o indivíduo precisa se “parecer” com o outro 

sexo, deve se apresentar publicamente como homem ou como mulher, não 

importando a genitália que possua. Ou precisa comprovar sua inadequação 

emocional ao sexo biológico que porta. Novamente, a lei de coerência volta a 

comparecer: o nome deve estar alinhado pelo menos à aparência do indivíduo. Mas 

dessa vez à FD estigmatizante apoia-se também na posição discursiva psicológica 

(ou melhor, em posições psicológicas), conforme iremos analisar agora. 

 

5.1.2.1 A designação do sujeito trans: início de um movimento de sentidos?  
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 Como vimos nas SDs relacionadas à posição discursiva médica, a posição-

sujeito juiz referia-se ao sujeito transexual ou de forma juridicamente neutra (a parte, 

p. ex) ou de maneira que seu sexo de nascimento pudesse ser indicado (o apelante, 

p. ex, no masculino). Essa forma de referir materializa na língua o imaginário da 

posição sujeito juiz sobre o sujeito trans: é homem.    

No entanto, podemos perceber aqui um movimento de afastamento da 

posição discursiva médica – na qual a baliza da cirurgia se coloca como 

imprescindível para a troca do nome – em direção à posição discursiva psicológica, 

que se atém mais ao sofrimento emocional do sujeito trans e não tanto à sua 

constituição física. Mas não há efetivamente uma ruptura com a posição  médica, 

visto que, em algumas das SDs aqui recortadas, há uma importante ressalva no 

discurso judicial: o gênero masculino ou feminino não poderá ser modificado no 

registro original. O sexo é a última e intransponível barreira. Uma contradição vai se 

instaurar na documentação deste sujeito: o nome de mulher contrastará com o 

gênero masculino, ou vice-versa. O Judiciário atende ao pleito do sujeito, mas 

impinge-lhe uma sanção.  

Vale lembrar, assim, que em ambas as posições, a FD estigmatizante se 

inscreve indelevelmente: se o trans não precisa comprovar a cirurgia, precisa 

demonstrar  o sofrimento psíquico pela incongruência entre aparência e nome, e não 

pode solicitar que seu sexo seja alterado. O controle do sujeito desviante e a 

relevância da proteção à sociedade persistem.  O discurso dos Tribunais sobre o 

sujeito trans vai tomando forma e apresentando suas regularidades. Senão, 

vejamos.   

 Nas sequências discursivas de 8 a 14, embora vejamos a referência ao 

sujeito trans revelando seu sexo biológico, podemos ver também uma oscilação nos 

sentidos, uma vez que já comparecem nas SDs referências que apontam para uma 

compreensão psicológica acerca da identidade de gênero desse sujeito, indicando 

que a posição-sujeito juiz aqui já concebe o sujeito trans não mais como alguém 

identificado por seu sexo biológico, mas pela maneira como se apresenta 

socialmente. Vejamos: 

 

SD8 (TJRJ):  o indivíduo  
SD9 (TJSP): o Apelante /o Recorrente  
SD 10 (TJRS): a pessoa/  o autor /ele  
SD11 (TJSP): AUTORA 
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SD 12 (TJSP) – o Autor/ o indivíduo   
SD13 (TJSP)  – a autora/ o autor. 
SD14 (TJSP) AMANDA E.C. de nome social ARTHUR D.S.C/ 
Escrevente Técnico Judiciário, lotada na 2ª Vara Cível desta 
Comarca.  

 As formas de se referir ao sujeito trans nestas sequências revelam 

interessantes movimentos de sentidos. Nas SDs 8, 9 e 12, o emprego dos 

substantivos sobrecomuns “o indivíduo” e “a pessoa” não deixa transparecer um 

imaginário de que o sujeito da ação seja homem ou mulher, uma vez que os 

sobrecomuns abarcam os dois gêneros, indistintamente. Quando muito, poderíamos 

ver na escolha desse tipo de designação um receio quanto a tomar partido pelo sexo 

desse sujeito. 

 Nas SDs 9, 10, 12 e 14, a posição-sujeito juiz indica mais explicitamente seu 

imaginário sobre o trans quando emprega os comuns-de-dois “apelante”, 

“recorrente” e o biforme “autor”, que promovem a flexão de gênero através de seus 

determinantes ou de morfema desinencial. Nesses casos a referência é clara: trata-

se de homem. O sexo biológico é determinante da significação desse sujeito, 

indicando a influência decisiva da posição discursiva médica.  No final da SD 10 

podemos ver o atrelamento do discurso judicial ao discurso médico: “A definição do 

sexo é ato médico e o registro civil de nascimento deve espelhar a verdade 

biológica”. É a verdade biológica que deve prevalecer, como se não houvesse outras 

verdades sobre a determinação do gênero de uma pessoa.  

 As SD 13 e 14, por sua vez, demonstram uma oscilação da posição-sujeito 

juiz quanto ao gênero atribuído ao sujeito trans, demonstrando um embate entre as 

posições discursivas médica e psicológica. Na SD 13, a referência inicial ocorre no 

feminino, não obstante muda para o masculino mais à frente. O mesmo acontece na 

SD 14: o sujeito trans F2M Amanda se apresenta como Arthur, mas logo à frente o 

adjetivo “lotada” denuncia que a posição-juiz, como todas as outras até agora, ainda 

vê o sujeito trans como pertencente ao sexo biológico: é Arthur mas é mulher. 

Percebe-se aqui o jogo de forças entre as posições discursivas presentes na FD 

estigmatizante: a médica e a psicológica, com predominância da primeira sobre a 

segunda. 

No entanto, a SD 11 realiza um deslocamento importante quanto à 

designação do sujeito trans, em direção à posição discursiva psicológica, ao referir-

se ao sujeito trans como “a autora”, no feminino. Essa virada demonstra um 
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descolamento entre gênero e sexo biológico, indicando um direcionamento do 

imaginário para a determinação psicológica de identidade de gênero do sujeito. 

Contudo, repito: há que se fazer ver que esse movimento não nos retira dos limites 

da FD estigmatizante, uma vez que a mudança do nome foi condicionada à 

manutenção do sexo registral. O discurso judicial opera no sentido de manter algum 

indício para que se possa identificar o sujeito trans. 

  

5.1.2.2  O funcionamento das adversativas e concessivas: o movimento das 

posições discursivas 

 

No grupo das SDs em que posição-sujeito juiz dialoga com a posição 

psicológica, perceberemos um funcionamento mais complexo das adversativas e 

concessivas. Esses conectivos comparecem de duas maneiras distintas aqui: a) 

trazendo a posição discursiva médica com dupla finalidade semântica (ora negando 

seu impacto sobre a mudança do nome do sujeito trans, ora reforçando sua 

influência sobre a mudança do sexo nos documentos do/ da apelante); b) trazendo a 

posição discursiva psicológica com o fim de sustentar apenas a mudança nominal do 

sujeito trans que não realizou a cirurgia.  

Isso nos autorizaria a pensar em duas posições psicológicas distintas: a que 

se contenta com a exteriorização de uma aparência do sexo oposto (que chamarei 

de posição psicológica 1) e outra que exige comprovação da inadequação do sujeito 

trans a seu sexo biológico (posição psicológica 2), que, por isso, também parece 

sofrer um atravessamento pela posição médica.   

No entanto, na SD 13, poderemos ver um movimento diferente, que se afasta 

da FD médica à medida que permite a troca do nome e do sexo do sujeito transexual 

sem que qualquer cirurgia tenha sido realizada. Como essa posição discursiva exige 

apenas a comprovação da identidade de gênero transexual, ou seja, o desconforto 

emocional com seu sexo de nascimento, irei chamá-la de posição psicológica 3. 

Conforme veremos, ela sofrerá um atravessamento pela posição discursiva 

transfóbica, que comparecerá exigindo outro tipo de estigmatização do sujeito 

transexual.  

 Vejamos novamente as SDs, focando agora as conjunções analisadas:  

 

SD8 (...) a pretensão autoral é a mudança do nome pelo apelido 
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público e83 não a mudança do gênero, (...) mesmo sem a realização 
da cirurgia de transgenitalização.  
 
SD 10 (...) O fato de a pessoa ser transexual e exteriorizar tal 
orientação no plano social, vivendo publicamente como mulher, 
sendo conhecido por apelido que constitui prenome feminino, justifica 
a mudança do nome (...). No entanto, é descabida a alteração do 
registro civil para fazer constar dado não verdadeiro. 
 
SD11 (...) PRETENSÃO DE ALTERAR PRENOME FEMININO PARA 
MASCULINO – AUTORA RECONHECIDA NO MEIO SOCIAL PELO 
PRENOME MASCULINO – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO, 
AINDA QUE NÃO TENHA SIDO REALIZADA CIRURGIA DE 
TRANSGENITALIZAÇÃO (...).  
 
SD 12 (TJSP) – (...). A alteração do nome prescinde da realização de 
cirurgia de mudança de sexo, mas é necessária a demonstração das 
inadequações da pessoa ao sexo registrado. (...) 
 
SD13 (TJSP)  – (...) DEFIRO o pedido inicial (...), alterando seu 
prenome para M. C., bem como a modificação do designativo de seu 
sexo, atualmente constante como masculino, para feminino. Deverá, 
entretanto, constar à margem do assento que a retificação foi 
determinada por ordem judicial em processo que apurou 
redesignação sexual de indivíduo transexual, a fim de resguardar o 
direito de terceiros e eventuais nulidades. 
 
SD14 (...). Há farta prova da identidade masculina de Arthur, porém 
toda a prova é unilateral, razão pela qual entendo imprescindível um 
estudo psicossocial judicial, com laudo até audiência de justificação e 
instrução (...) 

Pensando o movimento semântico das conjunções, assim poderíamos 

representar em glosa o seu funcionamento discursivo84.  

 

SD8 – A pretensão autoral é a mudança do nome/ mesmo sem 
cirurgia (posição discursiva judicial/  posição discursiva médica). 
 

SD10 – Viver como mulher/ justifica a mudança do nome,/ no 
entanto seu registro de sexo não pode mudar sem cirurgia (posição 
discursiva psicológica 1 / posição discursiva judicial/ posição 
discursiva médica). 
 

SD11 – Autora pode mudar nome/ ainda que sem cirurgia (posição 
discursiva judicial/ posição discursiva médica). 
 

                                            
83

 Temos aqui uma conjunção coordenativa “e” com valor semântico adversativo: a pretensão autoral 
é a mudança do apelido público, mas não do gênero. 
84

 As barras foram utilizadas para marcar os limites das posições discursivas, descritas entre 
parênteses logo em seguida.  
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SD12 – O nome pode mudar/ sem cirurgia/ mas deve haver provas 
psicológicas de inadequação (posição judicial/ posição médica/ 
posição psicológica 2). 
 

SD13 – O nome e o sexo podem mudar sem cirurgia/ entretanto o 
registro deve mostrar que se trata de transexual (posição psicológica 
3/ posição transfóbica) 
 
SD14 – Há provas da masculinidade de Arthur,/ porém exijo um 
laudo psicossocial para mudar o nome (posição judicial/ posição 
psicológica 2). 

 

Nas SD8 e 11, as conjunções trazem a posição discursiva médica para ser 

negada pela posição discursiva judicial, que demonstra um deslocamento em 

direção à posição discursiva psicológica, ao considerar desnecessária a intervenção 

cirúrgica para a troca do nome. Importante frisar que essa posição psicológica não 

comparece de forma idêntica nas duas SDs referidas: na SD8, satisfaz-se a posição 

sujeito juiz com a comprovação de que o sujeito trans se parece com o sexo oposto; 

na SD11, entretanto, há necessidade de laudo psicológico comprovando a 

inadequação do sujeito trans a seu sexo biológico.  

Na SD 10, a posição discursiva judicial está em consonância com a posição 

discursiva psicológica quanto ao permissivo “viver como mulher” suficiente para a 

troca do nome. A adversativa “no entanto” traz a posição discursiva médica 

novamente, mas não para interferir na mudança do nome e sim para exigir a cirurgia 

caso se queira modificar o sexo nos documentos oficiais do sujeito trans.  

Na SD 12, a posição discursiva médica comparece para ser negada. Mas a 

posição psicológica comparece com outro funcionamento: exsurge no discurso para 

exigir comprovação de inadequação ao sexo biológico para a própria troca do nome. 

Na SD 14, a adversativa “porém” faz comparecer a posição discursiva 

psicológica com o mesmo funcionamento visto na SD11: ela não vem para justificar 

a troca do nome sem cirurgia, mas para exigir a comprovação dessa inadequação 

psíquica do sujeito ao próprio sexo para embasar a mudança do nome.  

Mas a adversativa “entretanto” na SD13 tem um funcionamento peculiar.  Ela 

faz comparecer a posição discursiva transfóbica, quebrando o horizonte de 

expectativas criado pela posição psicológica 3. Ao adotar posicionamento mais 

liberal, permitindo a mudança do nome e do sexo, a posição psicológica 3 parecia 

apontar para a desnecessidade de estigmatizar o sujeito trans, expectativa essa que, 

no entanto, é frustrada pela posição transfóbica que exige fazer constar naquele 
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registro que o nome e o sexo ali presentes pertencem a um sujeito transexual. Seu 

nome foi alterado, seu sexo foi alterado, mas a sociedade foi avisada de que se trata 

de transexual. Comparece na averbação da sentença a memória do medo em 

relação ao sujeito trans: o Direito tem que encontrar um meio de identificá-lo!     

 

5.1.2.3 – O efeito neutralidade da posição-sujeito juiz 

  

 Nas SDs de 8 a 14 ocorre outro movimento importante nas formas linguísticas 

com as quais a posição-sujeito juiz de se apresenta: 

 

SD8 (TJRJ): (...) Pedido deferido. 
 
SD9 (TJSP): Não se evidencia pretensão (...)/  o simples fato de o 
Recorrente não ter realizado a cirurgia de transgenitalização não lhe 
retira o interesse processual (...)/ Pedido deferido. 
 
SD 10 (TJRS) - ALTERAÇÃO DO NOME. POSSIBILIDADE. 
AVERBAÇÃO À MARGEM. A ALTERAÇÃO DO SEXO SOMENTE 
SERÁ POSSÍVEL APÓS A CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO.  
 
SD11 (TJSP) OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA – CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO 
CONSTRANGEDORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 
PROBATÓRIA PARA QUE A AUTORA POSSA COMPROVAR O 
DIAGNÓSTICO CONTIDO NO LAUDO PSICOLÓGICO – AÇÃO 
IMPROCEDENTE – SENTENÇA  ANULADA – RECURSO 
PROVIDO. 
 
SD 12 (TJSP) – (...). Reputo, pois, necessária avaliação psicológica 
(...) 
 
SD13 (TJSP)  – DEFIRO o pedido inicial para que se proceda às 
seguintes retificações (...). 
 

SD14 (TJSP) – (...) razão pela qual entendo imprescindível um 
estudo psicossocial judicial, com laudo até audiência de justificação e 
instrução, que designo para o dia 1º de fevereiro de 2017(...). 

 O efeito de neutralidade da posição sujeito juiz exsurge de diversas estruturas 

sintáticas que funcionam apagando o sujeito responsável pela decisão. Dentre elas, 

podemos destacar quatro estruturas linguísticas mais importantes:  

a) uso de nominalizações e particípios como adjetivo, operando tais como 

estruturas sintáticas de voz passiva analítica com omissão do agente da passiva (ex: 

“pedido deferido”). Não se diz aqui “por quem” o pedido foi deferido; 
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b) construções em voz passiva sintética com verbo transitivo direto seguido de 

pronome apassivador (ex: Não se evidencia pretensão). Nessa estrutura, o agente 

da voz passiva também não comparece, reforçando o efeito de apagamento do 

sujeito que decidiu. A pretensão do recorrente não é evidenciada por quem?;  

c) emprego de sujeitos oracionais (ex: o simples fato de o Recorrente não ter 

realizado a cirurgia de transgenitalização não lhe retira o interesse processual). O 

emprego do sujeito oracional, ou oração subordinada substantiva subjetiva, transfere 

o foco da ação para o sujeito transexual (denominado aqui como recorrente), 

neutralizando a presença do sujeito que definiu a manutenção do interesse 

processual do apelante;  

d) o uso de nominalizações nas ementas topicalizadas (ex: OBSERVÂNCIA DO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO 

CONSTRANGEDORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA). 

 Nessas estruturas, o emprego do substantivo abstrato derivado de verbos 

funciona discursivamente ocultando o sujeito juiz que profere a decisão. O 

substantivo, usado isoladamente em frases nominais, consegue pulverizar o 

responsável pela ação, através do não direcionamento dela para um sujeito 

determinado, como os verbos podem fazer. Se em vez de usarmos “necessidade de 

dilação”, usássemos “necessito dilação”, veríamos a irrupção da posição-sujeito juiz 

no discurso.     

Chamo atenção, por outro lado, para a forma com que a posição-sujeito juiz 

comparece nas três ultimas SDs. Ocorre nelas o emprego de verbos na 1ª pessoa 

do singular, evidenciando incisivamente o “eu”: “reputo”, “defiro”, “entendo”. Não 

podemos deixar de notar, justamente nessas três últimas SDs,  o comparecimento 

da posição discursiva psicológica 2 (aquela que soa mais rígida ao exigir laudo para 

comprovação do mal-estar psíquico do sujeito transexual).     

 Por fim, gostaria de sublinhar dois trechos em que o ocultamento da posição 

sujeito juiz se faz presente para perpetuar a estigmatização do sujeito trans, mesmo 

quando lhe é deferido o uso do nome social. Isso porque, embora a posição sujeito 

juiz lhe permita o uso do nome social, contraditoriamente manda fazer constar no 

registro que aquela mudança de nome teve como causa uma ordem judicial. Há que 

se convir que toda pessoa que tiver acesso a esse documento perceberá que há 

algo estranho ali, algo incomum marcado na certidão de nascimento do sujeito 
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apelante. Isso é patente em duas SDs:    

 

SD 10 (TJRS) - (...) Deve ser averbado que houve determinação 
judicial modificando o registro, sem menção à razão ou ao conteúdo 
das alterações procedidas, resguardando-se, assim, a publicidade 
dos registros e a intimidade do requerente.. 
 
SD13 (TJSP)  – (...). Deverá, ainda, constar à margem do assento 
que a retificação foi determinada por ordem judicial em processo que 
apurou redesignação sexual de indivíduo transexual, a fim de 
resguardar o direito de terceiros e eventuais nulidades. 

 

 Em ambas as SDs, a posição sujeito juiz é veementemente apagada por 

sujeitos oracionais, orações sem sujeito e construções de voz passiva: 

 

 SD10 – Deve ser averbado [que houve decisão judicial modificando o registro]. 
                                                                        sujeito oracional 
 

 SD13 – Deverá constar [que a retificação foi determinada por ordem judicial]. 
                                                                      sujeito oracional 

 

 Na SD 10, a posição sujeito juiz manda averbar no registro de nascimento do 

sujeito trans que a alteração nominal partiu de ordem judicial, sem declarar o 

conteúdo dessa ordem, ou seja, quem quer que tenha acesso ao documento saberá 

da mudança judicial do nome, mas não que se trata de sujeito transexual. Há aqui 

uma moderada preocupação com a “intimidade do requerente”. Na SD 13, 

entretanto, a posição sujeito juiz determina que a averbação da mudança nominal é 

proveniente de pedido judicial de sujeito transexual, ficando tal informação exposta e 

acessível aos eventuais “interessados”. Não se vislumbra aqui nenhuma 

preocupação com a dignidade do sujeito apelante. 

 Em ambas as SDs, o estigma se torna explícito não no nome, que foi 

alterado, mas na margem do registro de nascimento, onde constará a informação da 

mudança judicial desse nome. Ainda fica uma marca. Seria esse um último alerta 

para a sociedade?  

 

5.1.3 Pensando as posições discursivas na FD estigmatizante: a marcação do 

sujeito transexual   

   

 A FD estigmatizante, materializada nessas SDs, revela  um processo 
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discursivo no qual o sujeito transexual é significado necessariamente como alguém 

que precisa ser marcado se não se curar fisicamente através da cirurgia de 

transgenitalização (posição  médica) ou psiquicamente (posições psicológicas) de 

um sexo ao qual não consegue ou não deseja adaptar-se. Em todos os casos onde 

não se comprova a cirurgia, haverá notável resistência do discurso judicial em 

promover as alterações solicitadas pelo sujeito trans apelante e sempre será 

possível perceber um esforço no sentido da aposição (ou manutenção) de um 

estigma no registro de nascimento desse sujeito: ele será marcado, em último caso, 

para uma suposta proteção da sociedade, que teme ser enganada pelo sujeito 

transexual. Acreditamos assim que a FD transfóbica subjaz e sustenta todo o 

discurso judicial, atravessando as FDs médica e psicológica que comparecem no 

discurso judicial, pela própria exigência de cuidado no trato judicial da documentação 

desse sujeito.     

 Se não houver a mudança de sexo, a posição-sujeito juiz, atravessada pela 

posição discursiva médica, não permitirá a mudança do nome do sujeito trans. Se 

não houver prova de semelhança física com o sexo oposto ou, pelo menos, de 

sofrimento psíquico por pertencer a um sexo com o qual não se identifica, a posição-

sujeito juiz, atravessada pela posição discursiva psicológica, não permitirá a 

mudança registral do nome, conforme esse atravessamento se dê em relação à 

posição discursiva psicológica 1 ou 2.  

  Interessante perceber que até mesmo as posições psicológicas 1e 2 sofrem 

um atravessamento pela formação discursiva médica, visto que seu permissivo para 

mudança registral atinge somente o nome, e não o sexo, do sujeito trans apelante. A 

mudança do sexo continua atrelada à posição médica e sua inelutável exigência de 

realização da cirurgia de transgenitalização.  

A única posição psicológica, a de no. 3, que permite alteração do nome e do 

sexo do sujeito trans, encontra apoio para aposição do seu estigma não na FD 

médica mas no atravessamento pela FD transfóbica, que surge no fio do discurso 

atrelada a uma memória de que é preciso criar mecanismos jurídicos para avisar a 

sociedade sobre o sujeito trans, protegendo-a contra esse sujeito, que é significado 

como perigo potencial para quem puder vir a se relacionar com ele.  

Todo esse processo discursivo significa o trans como um sujeito inadequado, 

um sujeito que precisa se ajustar física e/ou psiquicamente às categorias de gênero 

disponíveis  em nossa sociedade. Nessa FD não há lugar para um sujeito trans sui 
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generis: ou ele se ajusta como homem, ou como mulher, ou ficará marcado. 

Estigmatizado em seus documentos oficiais. A essa altura, podemos perceber três 

tipos distintos de estigmas apostos pelo Estado na certidão de nascimento do sujeito 

trans: o estigma nome-sexo, o estigma sexo e o estigma averbação.  

O estigma nome-sexo é original: já está posto desde sempre pela própria 

circunstância do registro de nascimento, uma vez que os dados ali constantes 

passam a ser incompatíveis com a identidade de gênero que esse sujeito assume ao 

longo de sua vida. Ao estigma original  chamarei de estigmaNS, visto que marca o 

sujeito trans pelo nome e pelo sexo:    

estigmaNS → sujeito trans marcado no nome e no sexo  

 É justamente contra esse estigma original que o sujeito trans se insurge ao 

buscar a chancela do Judiciário para adequar seus dados registrais de nome e sexo 

à sua atual identidade de gênero. No entanto, frequentemente, a posição-sujeito juiz 

mantém inalterada essa situação registral inicial, principalmente quando as posições 

discursivas transfóbica e médica se encontram.  Normalmente não haverá nenhuma 

das mudanças solicitadas pelo sujeito trans, que continuará experimentando os 

dissabores de uma existência social incompatível com seu registro de nascimento.    

 Mas ainda existem outros dois estigmas. Após recorrer ao Judiciário e receber 

o provimento jurisdicional do Estado, a marcação do sujeito trans apenas alterna sua 

natureza, dependendo do que o sujeito tenha solicitado em sua petição inicial 

(alteração do nome e/ou do sexo registrado) e das posições discursivas ocupadas 

pelo sujeito juiz na decisão. Desses dois outros estigmas, um marca o sujeito trans 

pelo sexo, que chamarei, por essa razão, de estigmas. Podemos, assim, representá-

lo: 

 estigmas →  sujeito trans marcado no sexo registrado  

 Nessa situação, o discurso da posição-sujeito juiz permite a mudança do 

nome,em consonância com a posição discursiva psicológica, mas o sexo é mantido 

inalterado,  em função do atravessamento pela posição discursiva médica, que 

determina a necessidade de cirurgia. A incompatibilidade registral persiste: ainda que 

o nome social possa agora ser utilizado de maneira oficial, seu sexo será mantido 

como originalmente registrado.  

  O terceiro e último estigma surge quando a posição-sujeito juiz determina a 
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alteração do nome e do sexo, mas ordena que se faça constar à margem do registro 

que essa mudança aconteceu em razão de processo judicial movido por sujeito 

transexual. Parece-nos evidenciar-se aqui a posição discursiva que  atravessa todas 

as demais, sustentando o suposto "perigo trans para a sociedade", à qual chamei de 

posição transfóbica85. Desta forma, mesmo com nome e sexo já compatibilizados 

com sua identidade de gênero, o sujeito ainda trans continuará sendo marcado pelo 

Estado e podendo ser identificado como diferente por "terceiros interessados". Esse 

estigma é aposto por ordem judicial através de um ato cartorial chamado averbação, 

de modo que irei designá-lo como estigmaA: 

estigmaA→  sujeito trans marcado no ato de averbação 

 Isso traz à mostra a percepção de que o Direito, enquanto discurso, não 

consegue lidar com a singularidade trans ao jurisidicioná-la, exigindo seu 

ajustamento a um dois sexos reconhecidos pela heteronormatividade vigente em 

nossa formação social: homem ou mulher. Se, por um lado, o transexual é 

discursivizado como sujeito-de-direito, por outro, ele precisa ser significado pela 

instância judicial como alguém que sofre física e/ou mentalmente, para que, só 

assim, se possa dar guarida às alterações documentais de nome e/ou de sexo 

pleiteadas em face do Registro Civil. Este último estigma pauta-se nas posições 

discursivas médica e psicológica para embasar a posição discursiva transfóbica, que 

subjaz todo o discurso judicial dentro da FD estigmatizante.  

Como se percebe, para o Direito, o transexual na contemporaneidade ainda é 

hegemonicamente significado a partir do lugar das ciências médica e psicológica. 

Como pudemos observar nessas SDs, há expressiva circulação de sentidos 

parafrásticos acerca do transexual com poucas brechas de deriva para outras 

possibilidades semânticas. O fio do discurso judicial sobre o trans se amarra em nós 

que vão apontando para a necessidade terapêutica da extirpação dos genitais 

congênitos ou, no mínimo, para a necessidade de comprovação de distúrbio 

psicológico para que se caracterize o sujeito trans e se lhe conceda a alteração do 

nome registral. E não há dúvidas acerca do poder de uniformização dos sentidos 

promovido pela instância do jurídico: "Assim, dos sentidos colocados em circulação, 

aquele que é produzido pelas/nas instâncias de poder, pode ser considerado 

                                            
85

 Essa posição discursiva ressurgirá dentro da próxima formação discursiva, a ser analisada em 5.2. 
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hegemônico e produzir efeitos ideológicos de unicidade” (MARIANI, 2001). 

Vale lembrar que o discurso jurídico e, especificamente em nosso caso, o 

discurso judicial, é aquele que historicamente representa o discurso oficial do poder 

do Estado e, por essa razão, tende a se marcar mais à direita em termos políticos. 

Isso é importante frisar para percebermos como o discurso científico de instâncias 

de autoridade tais como a Medicina e a Psicologia têm servido à sustentação do 

discurso judicial de viés conservador, muito característico da política de direita (e de 

direito!).  

Pensando as posições discursivas que sustentam os sentidos para o sujeito 

trans (e consequentemente, o deferimento ou não de seu pedido para alteração 

registral de nome e sexo), podemos organizar o movimento discursivo dessas 

posições-sujeito assim: 

Quadro 2 – As posições discursivas médica e psicológica 
  na FD estigmatizante86 

 
POSIÇÃO 

DISCURSIVA 
 

 
ALTERAÇÃO  

DO NOME  

 
ALTERAÇÃO DO 

SEXO  

 
ESTIGMA 

 
 

Médica  
 

 
exige 

cirurgia 
 

 
exige 

cirurgia 
 

 
estigmaNS 

(sem cirurgia, o sujeito 
trans será marcado no 

nome e no sexo ) 
 

 
 

Psicológica  
1 
 

 
exige 

aparência com o 
sexo oposto  

 

 
exige 

cirurgia 

 
 
 

estigmaS 

(sem cirurgia, o sujeito 
trans será marcado no 

sexo registral) 
 

 
 

Psicológica  
2 
 

 
exige 

laudo de 
transtorno 
psíquico 

 

 
exige 

cirurgia 
 

 
 

Psicológica  
3 
 

 
 

exige averbação de que se trata de 
sujeito transexual 

 
 

 
estigmaA 

(sem cirurgia, o sujeito 
trans será marcado 

pelo ato de averbação 
da sentença) 

 

                                            
86

 Considero aqui que a FD transfóbica é subjacente e atravessa todas as demais posições 
discursivas, ao dizer do perigo que o sujeito trans representa para a sociedade. 
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 Considerando que estamos nos domínios da FD estigmatizante, temos que a 

posição discursiva médica continua comparecendo, embora não mais para associar 

a cirurgia à troca de nome, mas para vinculá-la ao pedido da troca de sexo no 

registro oficial. A posição discursiva psicológica, por sua vez, vem embasar a troca 

do nome sem a necessidade da cirurgia, exigindo, no entanto,  prova de aparência 

com o sexo oposto ou prova da inadequação do sujeito trans a seu sexo biológico, 

significando-o com alguém que sofre mentalmente por não se adequar à lei de 

coerência nome-sexo-aparência; alguém que padece de um transtorno psicológico, 

já que não se conforma com seu sexo biológico.  

Chamo atenção para o fato de que as posições-sujeito juiz da FD 

estigmatizante apoiam-se fortemente nas FD médica e psicológica para determinar 

que tipo de prova judicial será necessária para deslinde do pedido inicial de 

retificação do registro público e que tipo de marca será deixada nesse registro para 

alertar a sociedade de que não se trata ali de um homem ou de uma mulher, mas de 

alguém que é significado como sujeito “entre” esses lugares, como sujeito “em 

transição”. A FD transfóbica, por sua vez, comparece atravessando e sustentando 

todas essas posições, ao trazer a motivação basilar do decisum judicial em todas as 

denegatórias de retificação registral: o suposto perigo que o sujeito transexual 

representa. É esse medo em última instância que determina sua estigmatização: ele 

precisa ser marcado para que seja reconhecido e para que possamos, então, nos 

proteger dele. 

O discurso judicial, ao mesmo tempo em que atende ao pleito do trans, acha 

uma maneira de identificá-lo, de marcá-lo, de impingir-lhe “uma estrela amarela 

verbal”87. Pela posição discursiva médica, se não se submete à cirurgia, não muda 

nome nem sexo nos registros oficiais. Pela posição discursiva psicológica, a 

mudança do nome não precisa ser precedida pela cirurgia, mas a comprovação da 

semelhança física e/ou psíquica com o sexo oposto poderá ser exigida. A sociedade 

continua podendo identificar o sujeito trans, seja pelo nome, seja pelo sexo 

constante em seu registro.  

Elaborei o próximo quadro para pensarmos de que maneira os estigmas 

documentais funcionam em relação à já referida lei de coerência aparência-nome-

                                            
87

 Metáfora tomada da fala do personagem David Irving, um negador do Holocausto, no filme 
Negação (título original: Denial, drama histórico de 2016, dirigido por Mick Jackson e escrito por 
David Hare), ao se referir à estrela amarela costurada às roupas com a qual os nazistas marcaram os 
judeus durante o período da 2ª Guerra Mundial.  



157 

sexo, a fim de evidenciar, finalmente, que informações registrais irão identificar o 

sujeito trans para a sociedade, visto que ele tende a fazer falhar o mecanismo de 

uniformização dessa lei. Chamo atenção para o fato de que não haverá nenhum 

estigma caso o sujeito esteja perfeitamente subsumido ao comando de coerência 

heteronormativo, respeitando a regra. 

Quadro 3 – Os estigmas e a lei de coerência88 
 

 
ESTIGMA 

 

 
APARÊNCIA  

 
NOME   

 
SEXO  

 
Nenhum 

(lei de coerência) 
 

 
feminina 

 

 
feminino 

 

 
feminino 

 

 
EstigmaNS 

(marca o trans pela 
posição médica) 

 

 
 

feminina 
 

 
 

masculino 

 
 

masculino 
 
 

 
EstigmaS 

(marca o trans 
pelas posições 

psicológicas  
1 e 2) 

 

 
 

feminina 
 

 
 

feminino 

 
 

masculino 
 
 

 
EstigmaA 

(marca o trans  
pela posição 

psicológica 3) 
 

 
 

feminina 
 

 
 

feminino 
 

 
 

feminino 
 

 
averbação à margem do registro 

 

Como se pode perceber, não há necessidade de marcação do sujeito que se 

ajusta ao comando de coerência entre aparência-nome-sexo, como ocorre com o 

sujeito heterossexual em geral: quem cumpre a lei não merece nenhum tipo de 

sanção. Mas o sujeito trans que não tenha realizado a cirurgia de redesignação 

sexual será punido: a sua incoerência se fará notar no nome e/ou no sexo 

registrados, que se manterá(ão) incompatíveis com sua aparência social pela 

decisão judicial. O estigma que causa dor não será retirado. A última posição 

psicológica, como permite alinhar nome e sexo à aparência da apelante, precisou 

                                            
88

 Para a elaboração deste quadro, considerei a hipótese de uma mulher trans como sujeito apelante. 
Os  estigmas estão marcados pelo termo em azul. 
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marcar de outra forma o sujeito trans: uma averbação à margem de seu registro de 

nascimento dirá expressamente que se trata de uma modificação judicial do assento, 

para que ninguém se confunda com essa suposta mulher.  

Até aqui, como se viu, o discurso hegemônico nos tribunais não significou o 

trans como alguém singular, que pudesse ter acatados seus pedidos mesmo em 

face desta sua singularidade mesma que põe em xeque a norma unificadora. Mas 

novas decisões romperão com essa matriz de sentidos, em um movimento de 

desidentificação com a FD estigmatizante. É o que veremos. 

 

5.2 A formação discursiva cidadania: o direito de ser quem se é como 

acontecimento discursivo   

“O que é isso? 
É homem? É mulher? 

Que bicho é? 
Sou o que quiser, ô, Zé Mané”! 

(Léo Aquila, CamaLEOa) 

 
 Até aqui, as SDs apontaram para um processo discursivo em que o trans 

precisa ser marcado de alguma forma: se não fez a cirurgia, não pode trocar seu 

nome; se não fez a cirurgia e a troca do nome é autorizada, precisa pelo menos 

parecer do sexo oposto; em último caso, deve pelo menos comprovar algum tipo de 

sofrimento psíquico para conseguir a alteração nominal. Exsurge daí um ponto 

importante: sendo o nome um importante símbolo de inclusão e distinção social, 

negar ao trans o uso de seu nome social por razões tão intimamente associadas à 

questão sexual é, em última instância, destituir-lhe a cidadania, elegendo o sexo 

como instrumento de controle. Em outras palavras: o sexo interdita a cidadania89.    

Nas próximas duas SDs, como se verá, surge um ponto de deriva acerca dos 

sentidos sobre o sujeito transexual: de sujeito a ser controlado pela via do sexo 

biológico ou de sua aparência perante a sociedade, o sujeito trans passa a ser 

significado como pessoa a ser respeitada e protegida em sua individualidade, nos 

limites de uma outra FD, que chamarei de FD cidadania90. Em seu domínio, as 

características pessoais do sujeito trans deixam de ser significadas como um perigo 

para a sociedade e passam a ser discursivizadas como direito a ser tutelado pelo 

Estado.  

                                            
89

 Conclusão originada de discussão com a professora Vanise Medeiros, em sessão de orientação. 
90

 Poderíamos pensar também em uma FD transfriendly.  
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Vejamos, pois: 

 
SD15 (TJRS) É consabido que o direito ao nome e à dignidade da 
pessoa humana, consagrada como direito fundamental da ordem 
jurídica constitucional, distinguem a pessoa na sua vida em 
sociedade, tutelando a sua filiação, sexo, nacionalidade, o momento 
de seu nascimento, passando a significar a marca distintiva do 
indivíduo, sua indivisibilidade. O direito à personalidade, por sua vez, 
diz respeito à essência do indivíduo, que deve ser respeitada em 
qualquer grau de jurisdição e em qualquer situação, levando-se em 
conta que o transexual, antes de tudo, é cidadão. Ressalta-se ainda, 
que o reconhecimento do pedido de alteração de prenome do 
Apelante não causa nenhum dano à sociedade, restringindo-se tão 
somente à garantia da dignidade de quem o pleiteia. Dessa forma, 
não há objeção legal nem reflexos negativos na sociedade na 
retificação de registro civil pretendida pelo apelante. RECURSO 
PROVIDO.  

 

Esta SD, proveniente da Corte de Justiça gaúcha, promove um corte no 

processo discursivo (PÊCHEUX, 1990, p. 160) até então construído pelas demais 

SDs e instaura um novo sentido para o sujeito transexual: pela primeira vez nas SDs 

ele é designado por “cidadão”. Ocorre na escolha desse significante a  filiação a 

essa nova formação discursiva, que promove a efetiva inclusão do transexual numa 

sociedade que insiste em exterminá-lo sistematicamente, tanto nos discursos como 

no próprio corpo. A posição-sujeito juiz cidadã recupera posições discursivas 

oriundas da FD estigmatizante para negá-las, ao mesmo tempo em que traz 

posições discursivas de direitos humanos para re-significar a posição do sujeito trans 

na formação social.  

A posição-sujeito juiz aqui presente lança mão dos saberes do interdiscurso, 

materializado na expressão “é consabido que”, e promove uma re-significação sobre  

o que já foi dito sobre o nome social do sujeito trans: agora, é direito fundamental da 

personalidade, que deve ser respeitado como medida de dignidade da pessoa 

humana, e não mais mero indício registral de um sujeito desviante. Essa re-

significação determina deslocamentos de sentidos e rompe com o discurso do trans 

como perigo para a sociedade.  

A posição discursiva transfóbica é recuperada para ser negada em dois 

trechos da SD: 

(...) do Apelante não [causa nenhum dano à sociedade]  
(...) não [há objeção legal nem reflexos negativos na sociedade]  
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A posição discursiva transfóbica, que insiste em haver necessidade de 

proteger a sociedade contra o sujeito trans, comparece  afirmando que a mudança 

de nome do sujeito trans "causa dano à sociedade" e "há objeção legal e reflexos 

negativos na sociedade". Contudo, a posição-sujeito juiz cidadã nega essa posição 

transfóbica, reafirmando o status de direito humano fundamental aos atributos 

essenciais das pessoas: nome, sexo, nacionalidade, etc. 

Põe-se a circular, assim, outro sentido: o trans como cidadão, que não 

oferece perigo à sociedade, que não é um doente e que faz jus a alteração do nome 

como medida para inclusão em âmbitos sociais por onde esse sujeito antes não 

circulava: as escolas e universidades, o mercado de trabalho formal, cargos 

públicos, entre outros. Essa posição-sujeito rompe com o pressuposto de que a lei 

esteja colada em um sujeito universal – significados como iguais perante a lei e 

entre si, portanto, intercambiáveis e jurisdicionáveis da maneira idêntica –, e insere 

em outro nível semântico o sujeito trans até então alijado do convívio pleno em 

sociedade, um sujeito para quem o imaginário reservava apenas o espaço da rua, da 

prostituição e da marginalidade. 

Considerando que o imaginário alimenta-se de memória, nessa SD o 

comparecimento de “cidadão” com condição primordial do sujeito – já que o juiz 

utiliza a locução adverbial “antes de tudo” – quebra as regras de projeção acerca do 

sujeito (PÊCHEUX, 1990, p. 82), admitindo, no caso desta tese, que o transexual 

ocupe outros lugares em nossa atual formação social, trazendo à baila o 

atravessamento por uma formação discursiva de cidadania, própria dos movimentos 

pela visibilidade e inserção LGBT que vêm ocorrendo desde a década de 80 no 

Brasil. As vozes LGBT ecoam na ementa da SD15 : sua luta política ecoa no 

discurso da Corte e promove a saída das FDs médica, psicológica e transfóbica e 

rumo a FD cidadania, em que o sujeito transexual não é mais discursivizado como 

doente, mas como alguém que tem o direito de pertencer à sociedade e nela 

conviver e circular de forma digna e igualitária.       

Acredito estarmos aí diante de um acontecimento discursivo. Entendido em 

AD como um ponto crucial de guinada dos sentidos, é assim conceituado por 

Pêcheux: 

O acontecimento discursivo é o ponto de encontro de uma atualidade 
e uma memória; é ele que desestabiliza o que está posto e provoca 
um novo vir a ser, reorganizando o espaço da memória que o 
acontecimento convoca (PÊCHEUX, 2015, p 16).  
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Segundo Pêcheux, o acontecimento discursivo ocorreria quando um 

movimento de desidentificação com uma determinada FD e, consequentemente, 

com os sentidos que ela fizesse veicular, levasse o sujeito enunciador a filiar-se a 

outra FD, a outros sentidos, portanto. Pêcheux, embora advirta que nem todo 

acontecimento discursivo se inscreva efetivamente na história, faz compreender que 

um acontecimento desmente a ideia de uma formação discursiva como uma 

máquina de assujeitamento fadada à repetição91, oferecendo a possibilidade de 

desestruturação e reestruturação da rede de trajetos do discurso (idem, p. 55). Na 

última SD, o acontecimento discursivo parece ocorrer quando o imaginário sobre o 

trans salta da FD estigmatizante, das posições médica, psicológica e transfóbica, 

para uma FD da cidadania, da política de autoafirmação LGBT. 

Embora não estivesse previsto na metodologia desta pesquisa o trabalho com 

decisões dos tribunais superiores, apenas dos tribunais de justiça, e considerando 

que os textos são dispersão do discurso, julgo oportuno colacionar aqui a recente 

decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do nome social do trans na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade no. 4275, e o faço pela singularidade e importância tanto da 

Corte Suprema quanto de sua decisão, que repercute esse outro sentido atribuído 

ao sujeito trans e reverbera, portanto, o acontecimento discursivo ao qual nos 

referimos acima: 

 

SD 16 (STF). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4275. 
LEI DOS REGISTROS PUBLICOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME 
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSGÊNEROS. NOME SOCIAL. 
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO ADMINISTRATIVA. A Suprema 
Corte julga procedente a presente ação direta para dar interpretação 
conforme a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica ao art. 
58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros, que 
assim o desejarem, independentemente da cirurgia de 
transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou 
patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo 
diretamente no registro civil.   

 

Nessa decisão, datada de março de 2018, a posição-sujeito juiz interpreta o já 

citado art. 58 da Lei de Registros Públicos e permite que os transgêneros façam a 

opção pelo nome social diretamente no Registro Civil, independentemente de 

comprovação de cirurgia de transgenitalização, sem sequer necessidade de ação 

                                            
91

 Vale lembrar que toda repetição, por si só, já permite movimentos de deslocamento de sentidos.  
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judicial para tanto. 

Novamente, evidenciando uma regularidade entre as SDs 15 e 16, a posição 

sujeito juiz recupera a posição discursiva médica e psicológica para, então, repudiá-

la, através do advérbio "independentemente":   

independentemente [da cirurgia de transgenitalização, ou da 
realização de tratamentos hormonais ou patologizantes] 

 

Linguisticamente, podemos materializadas nas expressões entre colchetes  

as posições médica (cirurgia de transgenitalização/ tratamentos hormonais) e 

psicológica (tratamentos patologizantes). 

Devemos considerar que, na prática, essa movência de sentidos acabou por 

facilitar enormemente a vida do sujeito trans que deseje alterar seu nome. Não 

depende mais do Judiciário. Não precisa de advogado para instruir uma ação que se 

arrastará por anos até sua decisão, que lhe pode ainda ser desfavorável. A partir 

dessa decisão do STF, ele passa a poder ir sem advogado ao Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Naturais onde teve registrado seu nascimento e requerer ali 

mesmo, de pronto, a inscrição de seu nome social nos livros oficiais.  

Inicialmente, chamo a atenção para o termo empregado aqui para a 

designação do sujeito transexual: “transgênero”. Ao abrir mão do termo “transexual” 

presente nas demais SDs, essa posição-sujeito materializa na decisão judicial um 

sentido outro para o trans. Desloca o foco da questão "sexual" como centralizadora 

do discurso dominante, direcionando-se para o  "gênero", significado em outra FD 

como uma construção social sujeita às vicissitudes de cada lugar e cada época. 

Como visto anteriormente, o próprio manual de comunicação da ABGLT 

orienta a utilização do termo transgênero como o mais amplo de todos, podendo 

abarcar travestis, transexuais e todos aqueles que questionam as barreiras de 

gênero impostas pelas formações sociais atualmente vigentes.  Cabe lembrar que o 

termo transexual tem origem no discurso médico-psiquiátrico, onde ainda circula 

com bastante frequência, enquanto o termo “transgênero” filia-se à FD cidadã e pode 

ser usado para designar diversos sujeitos que não se enquadram nos padrões 

comportamentais impostos pela heterossexualidade normativa.  

Filiam-se assim as posições-sujeito juiz a uma formação imaginária sobre o 

sujeito trans condizente com sua percepção como cidadão, e não mais como um 

doente (a requerer tratamento cirúrgico) ou como um perigo (a demandar uma 
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marcação que o diferencie no meio social). Nesse particular, a opção da posição-

sujeito pelo termo “transgênero” pode indicar a desvinculação da FD estigmatizante, 

já que não exige submissão a tratamentos médicos ou patologizantes, afastando-se 

ainda da palavra primitiva “sexo”, para fazer circular um outro sentido, apropriando-

se do termo “gênero”, mais condizente com uma abordagem cidadã da identidade 

sexual do sujeito.  

Embora não use textualmente o significante “cidadão” podemos entender que 

ele se encontra subjacente, não dito, sob o texto da ementa em questão, na medida 

em que se promoveu liberdade e autonomia ao sujeito trans para modificação de 

prenome registral por seu nome social, valores constitutivos da noção de cidadania e 

compatíveis com uma formação imaginária do sujeito trans como cidadão.   

 Ao chegarmos à formação discursiva que chamo FD cidadania, podemos 

perceber que os sentidos se movem, deslizando dos sentidos negativos e 

controladores exercidos sobre o sujeito designado “transexual”, até que se chegue a 

um ponto de deriva para novos sentidos acerca desse sujeito, que passa a ser 

designado no discurso judicial como “cidadão” e “transgênero”.  Em termos 

morfológicos, o salto do tema “sexo” para o tema “gênero” nos termos referidos diz 

muito sobre essa guinada na significação do sujeito trans. 

Em oposição aos sentidos que circulam na FD estigmatizante, na SD15 o 

sujeito juiz filia-se a uma matriz outra de sentido, e o faz fundamentalmente 

designando por “cidadão” o sujeito jurisdicionado, não exigindo nenhuma prova 

médica ou psicológica para o deferimento do pleito de retificação do registro civil. A 

mudança do nome registral para o nome social nessa SD deixa de ter lastro 

semântico nas ciências biopsicológicas, fazendo falhar a rede de sentidos por elas já 

largamente difundida no discurso forense, e passa a ser deferida porque agora se 

trata de um direito, compreendido como o poder a todos conferido de exigir algo de 

alguém, quando a lei assim determinar.  

O sujeito trans começa a ser discursivizado como alguém que é portador de 

dignidade e titular de cidadania, compreendidos aqui como o poder de participar da 

vida politica e social de sua comunidade e acessar direitos e obrigações na ordem 

jurídica: voltamos à forma-sujeito capitalista já investigada por Pêcheux. 

Na FD cidadania, o sujeito trans não está mais marcado negativamente por 

uma determinada prática sexual, nem tampouco circunscrito aos momentos e 

lugares sociais que sempre lhe foram destinados na história do Ocidente – a 
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marginalidade da prostituição das ruas ou o lugar do clown92 nos palcos de teatros e 

boates noturnas. Abrem-se aqui sentidos outros: o sujeito transexual tem vida 

diurna, busca empregos formais, faz concurso público, estuda e torna-se doutor93.   

Saindo da noite para o dia, do mercado do sexo para o mercado de trabalho 

formal, o sujeito trans não quer mais seu nome seja apenas um  “nome de guerra” 94, 

com o qual são conhecidos na noite nas ruas. Quer agora poder usar seu nome 

social, aquele demonstra sua identificação com a forma-sujeito predominante 

atualmente, a do sujeito de direito, e, por que não dizer, revela um novo imaginário 

despontando no discurso judicial.        

Nesta FD, um nome deve ser componente da identidade da pessoa, podendo 

ser ostentado nas mais diversas situações cotidianas e refletindo, entre outras 

coisas, a identidade gênero de seu portador.  Não se trata aqui de um “nome de 

guerra”, de um nome adotado pelo sujeito para alistar-se nas fileiras obscuras da 

prostituição, por onde espreitam clientes que precisam ser alertados para quão 

perigosa pode ser sua investida sexual. Em absoluto. Trata-se de um nome outro, 

digno de ser inscrito no registro civil e nos documentos de identidade. Um nome a 

ser ostentado à luz do dia95.  

Nessa FD, o sentido migra do transexualismo para a transexualidade, da 

doença a ser curada para um modo de ser e viver respeitável como outro qualquer.  

Recuperando nossa metáfora titular, o centauro não precisa mais abrir mão de sua 

singularidade: ele é homem e cavalo, e não homem ou cavalo. Partido ao meio, ele 

morre. Também não precisa mais ser temido como o homem-bomba, já que o uso do 

nome social não representa efetivamente nenhum risco para a sociedade. Sua 

natureza dúbia passa a ser discursivizada como parte constitutiva de sua 

personalidade, algo, portanto, a ser reconhecido e respeitado por todos, em um 

processo de ressignificação que tende à visibilidade do sujeito trans, ainda que sua 

genitália não se reflita necessariamente em seu nome. O nome social deixa de ser 
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 Não por acaso, as trans e drags cômicas ou caricatas são as mais famosas no Brasil e no mundo: 
Lypsinka, Ru Paul, Suzy Brasil, Kaká Di Polly, Isabellita dos Patins, Rose, entre outras. 
93

 É o caso de Amaira Moira, doutora em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp. 
94

 Essa metáfora vem bem a calhar: proveniente de uma FD militar designativa do nome utilizado por 
aqueles que saíam para as batalhas, nada mais apropriado para se referir a nomes usados em um 
contexto de prostituição, igualmente perigosos, violentos e até mesmo letais. 
95

 Impossível não fazer aqui uma associação com o bordão de autoestima criado pela trans cearense 
Natasha Martory, que viralizou na internet em 2015 ao conclamar a se mostrarem publicamente, a 
saírem do armário. No vídeo ela dispara: “Põe a cara no sol, mana”, o que mais tarde deslizou para 
“Bota a cara no sol, viado”, no texto do humorista Paulo Gustavo.    
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estigma, marca do sujeito desviante, para tornar-se, no discurso, direito da 

personalidade e instrumento de cidadania. 

Na SD 16, da lavra do Supremo Tribunal Federal, a opção pelo termo 

“transgênero” reafirma novos sentidos que não se fundam necessariamente na 

questão sexual, algo como se a posição sujeito juiz (aqui posição sujeito ministro) 

reforçasse que a questão trans não se resume ao sexo, mas o extrapola, dizendo 

respeito à totalidade do ser, à forma como ele se vê, como se comporta e a quais 

papeis sociais ele está disposto a desempenhar. Isso expõe uma filiação da posição 

sujeito à FD cidadania, que promove a negação de sentidos da FD estigmatizante, à 

medida que o sentido para o sujeito trans migra de alguém perigoso, que precisa ser 

marcado como diferente caso não se ajuste às normas vigentes e uniformizantes 

sobre sexo e gênero, indo em direção a um sujeito cuja identidade sexual não é 

mais discursivizada como um estorvo, a ser apontado ou tratado, mas como uma 

forma digna de ser.       

Na FD cidadania, o nome não é discursivizado como instrumento de controle, 

como índice de anormalidade, apontando um sujeito que porta em si uma 

ambiguidade perigosa para a sociedade. Pelo contrário. O nome aqui aparece como 

direito público subjetivo, constituinte da personalidade do sujeito e, portanto, 

merecedor de proteção jurisdicional.  

As FDs observadas em nosso trabalho, na esteira de Dezerto (2008), podem 

ser equacionadas levando-se em consideração a relação semântica que se 

estabelece entre o transexual e seu nome social pelas posições discursivas nelas 

presentes. 

 Na FD estigmatizante, teríamos: transexual + nome social – cirurgia/ laudo 

psicológico = perigo para a sociedade, situação em que a posição sujeito juiz exige a 

comprovação da cirurgia de redesignação sexual para permitir o uso do nome social, 

ou, em outros casos, não exige a cirurgia para mudança do nome desde que reste 

algum índice ou um alerta de que se trata de um individuo desviante: seja pela 

manutenção do sexo de nascimento no registro civil, seja pela informação nesse 

mesmo registro de que houve ação judicial determinando tal mudança. De alguma 

maneira, o sujeito trans nessa FD precisa ser marcado, estigmatizado. Se o nome 

não condiz com os órgãos genitais ou com a aparência física, existe uma 

anormalidade a ser apontada. A condição trans nessa SD significa negativamente, 

como algo que deve ser informado à sociedade, a fim de que os interessados 
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possam se “defender” ou “precaver-se” contra o sujeito de identidade duvidosa.        

Na FD cidadania, teríamos: transexual + nome social = cidadão, situação em 

que a permissão para mudança do nome atende apenas a um pleito individual, como 

medida de proteção à personalidade do autor/ apelante. Não se exige que o nome 

reflita sexo biológico nem aparência exigida para tal ou qual sexo. Nesta FD, as 

posições discursivas significam a transexualidade como modo de ser e não atribuem 

a ela nenhum aspecto negativo, motivo pelo qual nenhum pedágio social é cobrado 

para troca desse nome: nem cirurgia, nem manutenção de sexo discrepante do 

nome no registro civil, nem averbação em suas margens de que houve sentença 

judicial determinando essa alteração. 
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6 AS FORMAÇÕES DISCURSIVAS EM TENSÃO: FD ESTIGMATIZANTE E FD 
CIDADANIA 

“O discurso, por princípio, não se fecha”. 
(Orlandi, 2010) 

 

Nosso percurso de análise neste trabalho apoiou-se basicamente sobre os 

significantes “transexual” e “nome social” em pesquisa jurisprudencial realizada no 

site de quatro Tribunais de Justiça brasileiros: TJRJ, TJSP, TJRS e TJBA, sendo 

nosso corpus analítico constituído por ementas de decisões cujo pedido principal era 

a retificação do Registro Civil para retirada do nome e sexo inicialmente nele 

inscritos, um nome escolhido pelos pais e um sexo determinado a partir de critérios 

médicos a partir do sexo biológico do recém-nascido, para inclusão do nome social, 

normalmente escolhido pelo próprio sujeito trans ou por pessoas de seu convívio, o 

do sexo com o qual ele realmente se identifica e passa a ser publicamente 

conhecido. 

O objetivo era observar o funcionamento discursivo sobre o sujeito trans 

materializado no discurso das Cortes de Apelação ao decidirem sobre a 

possibilidade de se modificar essas informações oficiais na certidão de nascimento 

do sujeito trans, mobilizando para isso, os dispositivos teóricos da Análise do 

Discurso francesa, tais como propostos por Michel Pêcheux. 

Inicialmente, pus-me a analisar o discurso judicial em sede de 2ª instância nas 

quatro cortes selecionadas com base no Relatório da Violência Homofóbica da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do ano de 2012: TJRJ, 

TJSP, TJRS, TJBA. Nesse documento, há um mapa do Brasil ranqueando os 

estados de acordo com o número de homicídios cometidos contra cidadãos LGBT, 

motivados pela homolesbotransfobia. Esse mapa nos fornece um quadro dos 

estados menos tolerantes com o sujeito trans – chegando ao cúmulo de praticar seu 

extermínio por homicídio – e dos estados mais tolerantes, onde, espera-se, mais 

sujeitos trans possam chegar ao Poder Judiciário como autores do processo (e não 

como vítimas ou réus),  reclamando chancela estatal para o uso oficial de seu nome 

social em seus documentos de identificação.  

Antes de adentrarmos nas analises das sequencias discursivas, fizemos 

algumas digressões sobre as condições de produção do discurso judicial, 

considerando não só as circunstâncias imediatas da enunciação, mas também o 

contexto social, histórico e ideológico que envolve uma decisão judicial proferida por 
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um tribunal em nossa atual formação social. Fiz, assim, uma análise acerca do perfil 

do juiz desembargador, responsável por proferir essas decisões em nível recursal, 

uma vez que essa voz – dentro de nossa formação social – será atravessada por 

posições discursivas que acabam por fazer ecoar um discurso eivado de preconceito 

contra um sujeito que, de acordo com a FD transfóbica, é nocivo à sociedade e aos 

“bons costumes”.  

Apresentei, em seguida, a estrutura textual que foi escolhida para composição 

de nosso corpus: as ementas. Trata-se de um resumo com as palavras e ideias 

chave que dão ao leitor uma visão panorâmica sobre o conteúdo dos votos 

componentes do acórdão, caso não queiram ou não possam acessa o seu inteiro 

teor, onde cada um dos três desembargadores decidirá a questão posta em sede de 

recurso pela parte que sucumbiu em primeira instância.  

A partir daí, já percebendo uma decalagem entre o discurso da lei e o discurso 

judicial (que compreendo como modalidades do discurso jurídico), busquei verificar 

como o Direito veio historicamente desenvolvendo seus mecanismos próprios de 

produção de sentido e como ele próprio, o Direito, foi identificado por Pêcheux como 

importante formação ideológica em nossa formação social capitalista. Nesse 

particular, é interessante como a AD faz ver as ilusões sobre as quais se assentam o 

discurso jurídico, tanto na suposta generalidade do discurso legal quanto na 

hipotética imparcialidade do discurso judicial.    

Em seguida, debrucei-me sobre o evolver social e discursivo – ambos 

imbricados mutuamente – acerca do sujeito trans, desde o Brasil colônia até a 

atualidade. Analisar as transidentidades no fio da história foi importante para 

recuperar a historicidade das matrizes de sentido que sustentaram o discurso sobre 

o sujeito trans e para pensar discursivamente a desnaturalização das evidências.  

Pude perceber que esses sujeitos apenas encontraram lugares possíveis nos 

palcos dos teatros e nas ruas de meretrício, lugares onde eles e seu nome “fictício” 

poderiam circular sem maiores problemas, sempre velados pela escuridão da noite. 

Na longínqua época colonial, vale lembrar, tanto o discurso religioso quanto o 

jurídico eram unânimes em condenar de maneira drástica todos aqueles cujo 

comportamento sexual fosse considerado desviante. O travestismo encontrava na lei 

e na Bíblia seus estatutos de repúdio. Representando incialmente os papeis 

femininos nas dramatizações, uma vez que era proibido às mulheres participarem 

das companhias teatrais, esses sujeitos fizeram história no mundo das artes cênicas. 
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Desde os primórdios sua existência sempre esteve fortemente atrelada aos palcos e 

à rua, instâncias que nos remetem a lugares onde algo se mostra ao público ou 

onde supostamente algo está ali para ser visto. O palco e a rua funcionam para o 

sujeito trans como lugares destinados à exibição e, de certa forma, também lugares 

atrelados a uma atividade econômica. Lugares onde o corpo trans pode se inscrever 

no circuito da produtividade, seja atuando artisticamente, seja prostituindo-se. Em 

ambos os lugares – o palco proibido às mulheres e a rua destinada à marginalidade 

da prostituição – o sujeito trans vai sendo discursivizado como alguém perigoso, 

associado ao crime, à noite, à violência e ao engodo. Alguém contra quem a 

sociedade precisa se defender. Um perigo a ser evitado. Uma ameaça à família.  

Chega, então, o momento histórico em que as ciências da Medicina e 

Psicologia tomam para si o discurso da sexualidade e passam a discursivizar o 

sujeito trans como alguém doente, alguém que padece de um transtorno de saúde 

mental e que, portanto, carece de tratamento que lhe cure as dores do corpo e da 

alma. Nesse momento a transexualidade ganha status de doença e encontra seu 

novo estatuto no Código Internacional de Doenças e em outros exaustivos catálogos 

médico-psiquiátricos. Os discursos jurídico e judicial passam, então, a reproduzir o 

discurso médico sobre o sujeito trans e a garantia de direitos começa a depender da 

prova processual do transtorno de saúde mental e da submissão a terapias para 

melhora ou cura do sujeito, o que envolve, em último caso, desde processos de 

transição hormonal até a radical ablação cirúrgica dos genitais indesejáveis. Se a 

sexualidade do sujeito destoa da norma vigente, certamente ele terá sua cidadania 

interditada, no todo ou em parte. Nem todos os espaços lhe serão acessíveis. Nem 

todos os direitos tampouco.       

Finalmente, surgem movimentos políticos levados a cabo pela população 

LGBTI a partir da década de 60 no Ocidente, buscando visibilidade, tolerância e 

inclusão social. No Brasil, a violenta repressão durante a ditadura militar, a irrupção 

da epidemia de AIDS nos anos 80, além do próprio preconceito social turbinado pelo 

discurso moralista e religioso, levaram às ruas de diversas cidades milhares de 

pessoas que buscaram autoafirmação e respeito nas Paradas do Orgulho Gay, em 

um protagonismo social até então impensável para essa parcela da população96. 

                                            
96

 A Polícia Militar de São Paulo, pela primeira vez em seus cento e oitenta e oito anos de história, 
reconhece seu primeiro soldado transexual. Emanuel Henrique Lunardi Ferreira entrou para os 
quadros da corporação como mulher em 2015, realizou seu processo de transição pessoal e foi 
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Nessas novas condições de produção, outros sentidos sobre as sexualidades ditas 

“anormais” põem-se a circular e o discurso judicial pode então experimentar pontos 

de deriva para formações discursivas outras, onde as posições discursivas 

transfóbica, atravessadas pelo discurso religioso, moralista e científico,  são 

subjugadas pelas posições de cidadania e inclusão social.   

Conhecer tais momentos históricos se fez necessário para mim nessa 

pesquisa justamente porque em AD uma série de consequências derivam da 

percepção de que o interior da língua está permeada pelas condições externas em 

que o discurso é produzido. Dentre essas consequências residem as que nortearam 

nossa análise: a noção de que o sentido não está nas palavras, mas  é construído 

pelos interlocutores, com base nas condições de produção que os envolvem, no 

espaço das formações ideológicas em que estão inscritos esses sujeitos e no 

simbólico da linguagem pelo qual estão desde sempre já tocados dentro de 

formações discursivas com as quais se identificam, se contra-identificam ou se 

desidentificam (ORLANDI, 2008).     

E como procurei analisar a discursivização do sujeito trans, optei por 

pesquisar as decisões acerca da problemática sobre nome próprio e nome social, 

justamente por ser um pleito comum e constante na comunidade trans e, 

obviamente, por ser o nome próprio registrado em Cartório um importante 

instrumento jurídico de controle social do sujeito. Além, é claro, de constituir um 

índice de identificação da pessoa e importante elemento na construção psíquica do 

ego, o nome da pessoa tem inquestionável função de controle social: é preciso 

nominar os sujeitos não só para lhe entregar direitos, mas também para atribuir-lhe 

deveres e, eventualmente, aplicar-lhe sanções.  

Nesse ponto da tese, pusemo-nos a analisar as sequências discursivas 

constituídas pelas ementas dos acórdãos. Nesse gesto de entrada no corpus, foi-nos 

possível identificar basicamente duas formações discursivas centrais no repertório 

de decisões judiciais componentes do nosso corpus acerca da temática do nome 

social do sujeito trans: a FD estigmatizante e a  FD cidadania.  

E cada uma dessas FDs mostrou-se, a seu turno, permeada por posições 

discursivas - médica, psicológica, transfóbica e cidadã - que abrigam diferentes 

imaginários sobre o sujeito trans, o que impacta nos sentidos postos a circular no 

                                                                                                                                        
administrativamente reconhecido como homem pela PMSP no corrente ano de 2019. Disponível 
em:<https:g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/04/18/ghtml>. Acesso em 18 de abril de 2019. 
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discurso dos tribunais. Esses sentidos são provenientes de outras formações 

discursivas circunvizinhas e são mobilizados pelas posições sujeito juiz que, no 

discurso judicial, sustentam o deferimento ou não de direitos ao sujeito transexual 

que pleiteia a alteração de seus dados registrais de nascimento em prol do uso de 

seu nome social.  

A FD estigmatizante  apresenta-se hegemônica e não permite a mudança do 

nome registral dos sujeitos trans que não tenha se submetido à cirurgia de mudança 

de sexo ou comprovado por laudo psicológico que sofre com sua condição. Calcada 

nos inatacáveis princípios da “veracidade” dos registros públicos e da imutabilidade 

do prenome individual, essa FD, onde subjaz a posição discursiva transfóbica, 

defende os supostos “interesses” da sociedade contra o "perigoso" sujeito 

transexual. Nessa FD, a mudança do sexo e do nome registral pelo nome social do 

sujeito trans será permitida desde que satisfeitos alguns requisitos (comprovação da 

cirurgia de redesignação sexual ou um intenso desconforto emocional), 

demonstrando sua sustentação pelas posições discursivas médica e psicológica. 

A FD cidadania, por sua vez, permite a mudança do nome e gênero dos 

sujeitos trans, independentemente de cirurgia de redesignação sexual ou de 

qualquer outra prova, significando o sujeito trans como pessoa humana, titular de 

direitos e deveres por esta única e inexpropriável condição97: a de ser humano. Essa 

posição sujeito  promove um  acontecimento discursivo, permitindo a ruptura do 

sentido hegemônico do sujeito trans como perigo para a sociedade e a produção de 

um outro efeito de sentido: o sujeito trans como cidadão, alguém a ser respeitado e 

incluído na sociedade. Podemos ver o deslizamento do sentido de transexual como 

alguém perigoso para sentido de transgênero, como pessoa titular de direitos 

fundamentais. 

Segundo Orlandi (2001), feitas as análises, o analista pode abandonar os 

textos, enquanto objetos simbólicos através dos quais o discurso se dispersa, e 

focar no processo discursivo do qual eles constituem apenas uma pequena parte, 

buscando compreender a historicidade desses textos, isto é, de que forma eles 

produzem sentidos, ao representarem um lugar de entrada da memória na 

linguagem. 

                                            
97

 O Supremo Tribunal Federal aderiu a essa posição em maio de 2017 ao julgar a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 4.275/09, dispensando a cirurgia de redesignação sexual para alteração judicial 
do nome. 
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Em nosso caso específico, optamos por analisar as formações discursivas às 

quais as posições-sujeito juiz se filiaram para sustentar sentidos acerca do sujeito 

transexual, buscando, a partir dessa visada, compreender nos textos analisados sua 

heterogeneidade, considerada como um dos importantes aspectos da complexidade 

do texto enquanto unidade discursiva.  

As posições-sujeito juiz creem falar a partir do lugar do Direito, interpretando a 

lei com fulcro nas ilusões da transparência de seu sentido, da possibilidade de 

controle desse sentido e da imparcialidade de seu julgamento supostamente 

baseado na generalidade e abstratividade de uma norma jurídica perante a qual, 

segundo famoso aforismo jurídico, todos são iguais. Olvidam que, no discurso 

formulado no processo de interpretar e aplicar a lei, nada controlam em verdade.   

Veremos que, enquanto assujeitado pela formação ideológica constituída pelo 

Direito, o sujeito desembargador refletirá em suas formulações um processo 

discursivo onde ele – a despeito de se acreditar justo, neutro e imparcial – estará 

inelutavelmente atravessado por formações discursivas outras, essas sim 

efetivamente determinantes dos processos semânticos acerca do sujeito trans 

presentes em seus julgados. 

 A FD estigmatizante parece ter como matriz semântica uma memória sobre o 

transexual que há muito habita o imaginário popular: o trans é alguém que quer 

enganar, portanto, cuidado! Essa memória perpassa o discurso cotidiano sobre o 

trans desde os tempos coloniais, em que o travestismo era punido como crime, 

tipificado penalmente do mesmo modo como se criminalizava o uso de máscaras 

fora de ocasiões de festividade. Ora, quem usa máscara fora de uma festa ou do 

ambiente artístico, só pode estar querendo esconder sua verdadeira identidade. E 

quem assim se comporta não parece ter boas intenções: parece ter o intuito de 

praticar crime e de lesar a terceiros. O travestismo e, por desdobramento, a 

transexualidade compartilham, com o mascaramento, a mesma origem histórica no 

discurso jurídico do Brasil colônia.  

 Dessa forma, no fio da história, os sentidos para o trans sempre circularam à 

margem, na clandestinidade, associados ao sexo, à prostituição, ao crime e à 

violência, resvalando o discurso religioso e popular, reverberando finalmente no 

discurso atual das Cortes de Justiça, que só permitem ao trans a mudança do nome 

caso ele prove “por a + b” que não pretende ou não vai “enganar” mais ninguém, 

sendo a cirurgia de mudança de sexo a exigência mais radical que o Direito lhe pode 
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impor para que desfrute de um nome condizente com sua identidade. 

 Esse sentido de negatividade só começa a deslizar para uma nuance de 

politização e de empoderamento de identidades vulneráveis em nosso país nas 

últimas duas décadas, com o fortalecimento do movimento LGBT e a luta por 

visibilidade, tolerância e conquista de direitos, cujo corolário têm sido as Paradas do 

Orgulho Gay realizadas por todo o Brasil. Esse movimento tem repercutido nas 

Cortes de Justiça, promovendo o deslizamento do sentido negativo longamente 

atribuído ao trans – como aos desviantes sexuais em geral – em direção ao  sentido 

de cidadania, que busca promover a igualdade entre as pessoas cuja condição 

peculiar tem sido diuturnamente usada para inferiorizá-la e excluí-la do convívio 

social, muitas vezes pelo viés da violência moral, psicológica e até mesmo do 

extermínio. 

 Para a AD, os sentidos estão sujeitos a condições de produção que acabam 

por determiná-los, selecionando, em dadas circunstâncias, quais sentidos poderão 

circular e quais não, de acordo com “o contexto histórico-social, ideológico, a 

situação, os interlocutores e o objeto do discurso” (ORLANDI, 2006). Isso quer dizer 

que, ainda que todos os sentidos possam ser possíveis, nem todos efetivamente o 

serão, dadas suas condições de produção; condições que delimitam sim os sentidos, 

mas que não realizam exatamente seu fechamento, justamente porque as 

formações discursivas não são estruturas fechadas. Como já se viu, produzir 

sentidos é filiar-se a uma formação discursiva, que é, por assim dizer, o lugar da 

constituição dos sentidos, mas que não é concebida como um espaço fechado, 

impermeável, comunicando-se com outras formações discursivas, que fornecem a 

memória constitutiva de todo dizer, o que se convencionou chamar de interdiscurso 

em AD, condição para todos os processos de significação.   

Se compreendermos que uma FD é articulada na tensão entre a formação 

ideológica e o interdiscurso – compreendido este como o complexo com dominante 

das formações discursivas, onde algo fala sempre antes em outro lugar e 

independentemente, constituído por todo dizer já dito – podemos entender que é 

nesse exato ponto de tensão que os sentidos podem mudar. Dito de outra forma, a 

possibilidade de mudança dos sentidos está no foco de tensão entre uma formação 

ideológica, afetada pelas relações de força entre classes sociais, e o interdiscurso, 

onde elementos de diferentes formações discursivas podem comparecer, vinculados 

ou não à mesma FI, trazendo sentidos outros (MEDEIROS, 2003).    
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Ao aplicar a Lei de Registros Públicos nas ações de retificação de registro 

civil propostas pelo sujeito transexual, o sujeito juiz se põe a interpretar, uma 

injunção a que todos estamos fadados sempre que nos expusermos a um objeto 

simbólico, como o texto da lei, por exemplo. Embora comumente não isso não lhe 

seja acessível, ao interpretar a lei, o sujeito juiz  busca, na verdade, controlar o 

excesso de sentidos causados pela abertura simbólica do texto legal e não percebe 

que essa sua interpretação está inelutavelmente sujeita às condições de produção 

que cercam seu discurso.  

Os sentidos que põe a circular sobre o sujeito trans são ativados de acordo 

com as formações discursivas a que se filia esse sujeito juiz para significar. Ele 

acredita que os sentidos são seus, são óbvios e transparentes, e que estão desde 

sempre lá na lei, não se dando conta, assim, de que os sentidos emanam, em 

verdade, da FD a que ele juiz se filia. Por isso dizemos que sujeito e sentido 

constituem-se mutuamente. O sujeito não percebe seu próprio e inevitável 

assujeitamento ideológico pela filiação a uma FD ao significar. 

 No caso específico de nosso trabalho, duas formações discursivas surgem 

em antagonismo no discurso judicial: uma hegemônica, permeada pelas FDs 

médica, psicológica e transfóbica, e outra que se coloca como cidadã, promovendo o 

acontecimento discursivo sobre o qual falamos.    Para pensarmos essas formações 

discursivas em tensão, elaboramos o próximo quadro: 

 
 Quadro 4 – As formações discursivas  em tensão 
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Ao final deste trabalho, gostaríamos de registrar que o estudo da Análise do 

Discurso de Pêcheux abriu para este operador do Direito um caminho sem volta. A 

compreensão de que os sentidos não estão desde sempre inseridos na língua, mas 

dependem das formações ideológicas vigentes na sociedade em determinado tempo 

e espaço proporcionaram a este jurista uma verdadeira epifania: a de poder sair do 

lugar ideológico do Direito e olhar para ele com olhos de analista do discurso, 

desnaturalizando evidências, criticando o óbvio. Compreender o movimento dos 

sentidos e sujeitos no fio da história permitiu a mim, de maneira gratificantemente 

irreversível, perceber os discursos que cruzam e sustentam a instância do jurídico, 

como algo em constante e vibrante movimento social e político e naturalmente em 

eterno processo de construção em todas as suas materializações linguísticas, sejam 

elas a lei, a doutrina ou a jurisprudência. 

 Depois da AD, os movimentos de criar, interpretar e aplicar a lei ganharam um 

novo e instigante viés, pelo qual este jurista pretende continuar estudando e 

ensinando o Direito, a fim de que ele possa, efetivamente, servir como instrumento 

fundamental para mudanças sociais, tal como aconteceu na vida dos transexuais, 

que tiveram a mudança para o nome social facilitada sobremaneira através da 

decisão do STF na Adin 4275/09.  

O sexo tenha interdita a cidadania do sujeito trans e tal interdição deriva de 

um discurso judicial permeado por posições discursivas oriundas de formações 

discursivas da moral, da religião e das ciências médica e psicológica que 

determinaram o que poderia ou não ser dito sobre o sujeito transexual ou sobre 

quem quer que se desviasse dos padrões sexuais heteronormativos. Mas sempre 

haverá brechas e falhas nesse ritual, o que permitirá o surgimento de sentidos 

outros, que escapam à interpelação ideológica predominante e, na vida cotidiana, 

acabam por operar mudanças importantíssimas na vida das pessoas.  

Respondendo provisoriamente às questões que nos propusemos no início do 

capítulo 5 de nossa tese, e recuperando as metáforas de nosso título, chego à 

conclusão de que não há centauro que deva ser partido ao meio por qualquer 

discurso científico que seja: sua beleza reside em sua singularidade e devemos 

aprender a compreendê-la e respeitá-la. Percebi, também, que muitos desses 

sujeitos trans, os centauros urbanos, não se sentem bem vivendo essa dualidade e 

que também têm - por que não? - o direito de querer adaptar-se a um corpo 

unificado e lógico, de acordo com as categorias normativas vigentes de gênero. 
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Compreendi, por fim, que o sujeito trans não precisa ser temido nem controlado 

como os homens-bomba, uma vez que ele, o sujeito trans, não representa qualquer 

perigo real para a sociedade. A única coisa que ele pode fazer explodir são nossas 

evidências de que sempre existiram – e de que para sempre existirão - somente 

duas categorias de gênero disponíveis para o enquadramento de toda a 

humanidade!      

No país mais transfóbico do mundo, onde a expectativa média de vida dos 

sujeitos trans está na casa dos 35 anos, o Direito e seus operadores têm o dever de 

se posicionar como efetivo instrumento de proteção dessas pessoas em estado de 

extrema vulnerabilidade. Perceber o aprisionamento ideológico dos sujeitos e dos 

sentidos é um bom começo. Enxergar o discurso como poderoso instrumento de 

mudança social também é.  Não podemos permitir que discursos autoritários 

silenciem as vozes trans como se fosse óbvio que essas pessoas são anormais e 

devem ser controladas, isoladas e finalmente exterminadas da sociedade. Não 

podemos achar normal que essas pessoas possam ser invisibilizadas impunemente, 

principalmente pelo discurso do próprio Estado, comprometido que está pela 

Constituição Federal com os direitos e garantias fundamentais e com a promoção do 

bem comum. Não podemos nos negar a ver a violência que é diuturnamente 

perpetrada - seja através de gestos, palavras ou atos - contra pessoas LGBT. Desejo 

verdadeiramente que esta tese, onde Direito e Análise do Discurso cruzaram-se em 

minha vida acadêmica e profissional, possa ecoar pelas letras jurídicas e convidar 

mais e mais juristas a pensar fora do lugar ideológico que nos atravessa, 

promovendo mudanças efetivas nas leis, doutrinas e decisões judiciais que digam 

respeito a todos os cidadãos LGBT. Todas as vidas trans importam. 

A Justiça pode até julgar-se cega, mas o analista do discurso não. 
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