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precisei para criar os meus próprios. E mais 
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reduzir meu corpo a eles. Por isso eu ainda não sei 
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serei para sempre e muito menos apontarei ser isso 

através do meu passado, mas afirmo no agora, 

afirmo no momento em que crio isso, através do 

meu corpo físico e subjetivo, através do ser 
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RESUMO 

 

Este trabalho visa compreender qual a relação entre o corpo trans e a resistência, a partir do 

discurso do/sobre o corpo trans. Para tanto, nosso corpus de análise provém de páginas de 

militância trans do Facebook como Homens Trans Oficial; Transexuais e Travestis Brasileiras; 

NLucon; Homotransfobia mata; Cartazes e Tirinhas LGBT; Portal Trans Brasil; Rede Nacional 

de Pessoas Trans, entre os anos de 2016 e 2019. Partimos da concepção do corpo como 

linguagem e da teorização a partir do referencial teórico da análise do discurso, fazendo alguns 

diálogos com a psicanálise, com o campo da antropologia do corpo, com a filosofia 

foucaultiana, com o marxismo e com os estudos de gênero, sobretudo o transfeminismo e do 

feminismo negro. Objetivamos, também, analisar como os sentidos sobre os corpos trans estão 

se sedimentando no espaço virtual; observar como as resistências ocorrem nos discursos sobre 

tais corpos; compreender se as resistências podem representar uma fragmentação na forma-

sujeito-capitalista e identificar se e como corpos trans e a (des)estabilização de sentidos podem 

produzir fissuras no rito de interpelação ideológica do gênero. As análises foram organizadas 

em eixos que dizem respeito a como a transgeneridade é discursivizada no social, quais sejam: 

1. Violências, silenciamentos e deslegitimação das identidades transgêneras. 2. Exclusão social 

e transgeneridade. 3. Positivação do corpo e (não) alteração corporal. No primeiro eixo, 

encontram-se as discursividades e as posições-sujeitos que produzem sentidos sobre a violência 

física e verbal que sofrem os sujeitos-trans, os silenciamentos sobre seus discursos e seus corpos 

e a deslegitimação das possibilidades de identificações transgêneras. No eixo dois, estão 

presentes discursos que dizem respeito à luta desses sujeitos frente à exclusão social a partir da 

qual sujeitos-trans são colocados à margem, seja no trabalho, no esporte, ou pelo 

envelhecimento. O último eixo traz discursos que se pautam no olhar dos sujeitos-trans sobre 

seus próprios corpos, apontando para a necessidade da despatologização desses sujeitos, que 

não entendem que seus corpos estão em descompasso com suas identidades. Nesses discursos, 

a identificação como sujeito-trans demonstra que as práticas médico-cirúrgicas sobre estes 

corpos não são determinantes da transgeneridade. A partir dessa discursividade, entendemos o 

corpo trans como um objeto paradoxal no qual são colocados sentidos idênticos e contraditórios 

consigo mesmos (PÊCHEUX, [1982] 2014) a depender da inscrição desses dizeres em 

domínios de saberes diferentes. 

 

Palavras-chave: Corpo trans. Gênero. Sentidos. Resistência. Análise do Discurso materialista. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work aims to understand the relation between the trans body and resistance (PÊCHEUX, 

[1978] 2009; LAGAZZI, 2013), from the discourse of/about the trans body. Therefore, our 

corpus of analysis comes from facebook/ pages of trans activism such as Homens Trans Oficial; 

Transexuais e Travestis Brasileiros; NLucon; Homotransfobia mata; Cartazes e Tirinhas 

LGBT; Portal Trans Brasil; Rede Nacional de Pessoas Trans, between the years 2016 and 2019. 

We started from the conception of the body as language and theorizing from the literary 

review of discourse analysis , psychoanalysis, dialoguing with the field of anthropology of the 

body, with Foucault's philosophy, with Marxism and with gender studies, especially 

transfeminism  and black feminism. The objective was also to analyze how the meanings about 

trans bodies are settling in the virtual space; how resistance occur in the discourses about such 

bodies; to understand if  resistance can represent a fragmentation in the captalist-individual-

form  and to identify if and how trans bodies and the (de)stabilization of meanings can produce 

fissures in the rite of ideological interpellation of the gender. The analysis  was organized in 

axes that concern how transgenderity is discursivized socially, whatever it is: 1. Violence, 

silencing and delegitimization of transgender identities. 2. Social exclusion and transgenderism. 

3. Body positivity and (non) body modification. In the first axis, there are the discursivenessand 

the subject-positions that produce meanings about the physical and verbal violence that the 

trans-subjects suffer, the silence about their discourses and their bodies and the delegitimization 

of the possibilities of transgender identifications. On axis two there are speeches that concern 

the struggle of these subjects in the face of social exclusion from which trans-subjects are 

marginalized , whether it is at work, in sports, or by aging. The last axis brings speeches that 

are based on the view of the trans-subjects on their own bodies, pointing to the need for 

depatologization of these subjects, who do not understand that their bodies are out of step with 

their identities. In these speeches, the identification as a trans-subject demonstrates that 

medical-surgical practices on these bodies are not determinants of transgenderity. From this 

discourse about trans bodies, we understand them as a paradoxical object in which identical and 

contradictory meanings are placed (PÊCHEUX, [1982] 2014) depending on the inscription of 

these sayings in different fields of knowledge. 

 

Keywords: Trans body. Gender. Meanings. Resistance. Materialistic Discourse Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Este trabajo pretende comprender la relación entre el cuerpo trans y la resistencia (PÊCHEUX, 

[1978] 2009; LAGAZZI, 2013), a partir del discurso de/sobre el cuerpo trans. Con este fin, 

nuestro corpus de análisis proviene de las páginas de militancia trans de Facebook como 

Homens Trans Oficial; Transexuais e Travestis Brasileiras; NLucon; Homotransfobia mata; 

Cartazes e Tirinhas LGBT; Portal Trans Brasil; Rede Nacional de Pessoas Trans, entre los 

años de 2016 y 2019. Partimos de la concepción del cuerpo como lenguaje y de la teorización 

a partir de referencias teóricas del análisis del discurso, en diálogo con el psicoanálisis, con el 

campo de la antropología del cuerpo, con la filosofía foucaultiana, con el marxismo y con los 

estudios de género, efectivamente sobre el transfeminismo y el feminismo negro. El objetivo 

fue también analizar cómo los sentidos de los cuerpos trans se sedimentan en el espacio virtual; 

observar cómo se producen resistencias en los discursos sobre esos cuerpos; comprender si las 

resistencias pueden representar una fragmentación en la forma-sujeto-capitalista e identificar si 

los cuerpos trans y la (des)estabilización de los sentidos pueden producir grietas en el rito de la 

interpelación ideológica del género y cómo lo hacen.  Los análisis se organizaron en ejes que 

se refieren a cómo la transgeneridad se discursiviza en el social, a saber: 1. Violencia, 

silenciamiento y deslegitimación de las identidades transgéneras. 2. Exclusión social y 

transgeneridad. 3. Positivación del cuerpo y (no) alteración corporal. En el primer eje, están las 

discursividades y las posiciones-sujeto que producen significados sobre la violencia física y 

verbal que sufren los sujetos trans, los silencios sobre sus discursos y sus cuerpos y la 

deslegitimación de las posibilidades de identificaciones transgéneras. En el eje dos se presentan 

discursos que conciernen a la lucha de estos sujetos frente a la exclusión social de la que los 

sujetos transgéneros se encuentran al margen, ya sea en el trabajo, en el deporte o por el 

envejecimiento. El último eje trae discursos que se basan en la visión de los sujetos trans sobre 

sus propios cuerpos, señalando la necesidad de despatologizar a estos sujetos, que no entienden 

que sus cuerpos no coinciden con sus identidades. En estos discursos, la identificación como 

sujeto-trans muestra que las prácticas médico-quirúrgicas en estos cuerpos no son 

determinantes de la transgeneridad. A partir de esta discursividad, entendemos el cuerpo trans 

como un objeto paradójico en el que se colocan significados idénticos y contradictorios consigo 

mismo (PÊCHEUX, [1982] 2014) en función de la inscripción de estos dichos en diferentes 

dominios del conocimiento. 

 

Palabras clave: Cuerpo trans. Género. Sentidos. Resistencia. Análisis del Discurso 

materialista. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Nos destinam amores falsificados por nos lerem como pessoas 

falsificadas. Nos oferecem migalhas afetivas, e na maioria das vezes de 

forma escondida, na calada da noite, pelos becos e vielas. 

(Leo Arrighi1, 2017) 

 

Esta tese é um espaço de confluências, da militância à teoria. Essa escrita é um lugar de 

tomada de posição teórico-analítica diante de meu objeto, parte de incômodos e de disputa de 

sentidos sobre corpos e subjetividades.          

Estar à margem, num não-lugar2, inscrevendo-me no lugar social de negro, pessoa 

LGBTI+3, proveniente da classe trabalhadora, talvez tenha me afetado desde muito cedo e isso 

guiou todo meu percurso na academia. Esse desconforto social encontrou eco em uma teoria 

discursiva que pensa a linguagem e sua relação com a ideologia, como uma prática material 

atravessada pelo inconsciente.        

Algo me fisgou, um novelo discursivo, um emaranhado de dizeres que reclama sentido 

e se coloca como traços do real4. Ou, como diz Foucault (2014, p. 30) “um discurso sem corpo, 

uma voz tão silenciosa quanto um sopro, uma escrita que é senão o vazio do seu próprio rastro”. 

O que me enlaçou aqui foram sentidos e corpos em seus processos de significação. As vozes 

silenciosas, muitas vezes anônimas, desparecem, tornam-se “vestígios em um registro civil, as 

certidões de nascimento e de óbito, uma referência de certificado de estudos no jornal local que 

indica os ‘comprovantes’ do cantão, alguns fragmentos” (ROBIN, 2016, p. 96, grifos da autora).

 Silêncios, apagamentos, injustiças. Pessoas trans são violentamente mortas todos os 

dias, seus discursos deslegitimados e seus direitos negados. Dessa maneira, como apontou 

Robin (op. cit.), o verdadeiro desaparecimento é o de uma massa anônima. E, no caso das 

pessoas trans, quase não há comprovação nem fragmentos desses sujeitos. São os poucos que 

têm registros que, em grande parte dos casos, não correspondem à identidade5 social desses 

                                                           
1 Pessoa trans não-binárie, estudante da UFF.  Texto disponível em 

https://revistahibrida.com.br/2017/10/24/ollivia-leo-arrighi-hibridx-passei-me-identificar-como-uma-pessoa-nao-

binaria-nem-homen-nem-mulher/ acesso em 14/02/2019. 
2 Para Marc Augé (1994), o não-lugar já corresponde a um lugar. No entanto, ele nunca existe sobre uma forma 

pura. Retornaremos à reflexão sobre lugar no capítulo 4. 
3 Essa sigla reúne gêneros, sexualidades e condições sexuais não hegemônicas, como a intersexualidade. São parte 

desse grupo as lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgênero, intersexuais, entre outras identidades 

dissidentes do padrão cisheteronormativo. Há outras formas e siglas para nomear esse grupo social tão diverso e 

que, em alguns momentos, o funcionamento da própria sigla apaga, para os sujeitos, a quem a sigla se refere. Por 

ora, estaremos utilizando LGBTI+. 
4 O real, como aquilo a que não se tem acesso, que não se escreve, mas produz sentido, será discutido no capítulo 

3.  
5 Retomo as noções de identidade e identificação posteriormente, nos capítulos 4 e 5. 

https://revistahibrida.com.br/2017/10/24/ollivia-leo-arrighi-hibridx-passei-me-identificar-como-uma-pessoa-nao-binaria-nem-homen-nem-mulher/
https://revistahibrida.com.br/2017/10/24/ollivia-leo-arrighi-hibridx-passei-me-identificar-como-uma-pessoa-nao-binaria-nem-homen-nem-mulher/
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sujeitos. O que se tem são fragmentos. Fragmentos do invisível e da invisibilidade. 

 E o que temos feito? Ao menos, estamos permitindo essa população sentir raiva pelas 

situações de opressão que sofrem? Raiva por lhes negarem amor e por lhes verem como pessoas 

falsificadas? À população LGBTI+, o “The Queer nation manifesto6”, espalhado em Nova York 

em julho de 1990, alertava: “Permita que você tenha raiva pelo fato de que o preço que pagamos 

pela visibilidade é a constante ameaça de violência, violência anti-LGBTI+ com a qual 

praticamente todo setor dessa sociedade contribui".    

Proponho, então, que ouçamos essas vozes, que sejamos empáticos com a luta e com a 

raiva dessa população. Nessa direção, esse trabalho visa a dar um espaço para que os discursos 

sobre a transgeneridade encontrem eco nas discussões científicas da academia e, como já 

alertarmos, isso diz respeito, também, à militância, à política, uma das paixões do fundador da 

teoria que respalda essa tese, à análise do discurso, tal como preconizada por Michel Pêcheux 

e um grupo de pesquisadores em torno dele.    

Em relação à militância, meu encontro com ela aconteceu através das redes sociais, dos 

chamados textões e das postagens em perfis de ativismo LGBTI+, negro, indígena e feminista. 

A partir disso, fui buscando outros embasamentos teóricos para tais reflexões. No entanto, 

algumas coisas me chamavam a atenção em relação às pessoas trans: a violência (física e verbal) 

que sofrem esses sujeitos, a transfobia, a exclusão social a que estão sujeitos. Além também, 

sem dúvidas, das diferentes formas de identificações deles e as suas relações com o corpo. E 

essa observação não ocorreu apenas através desse percurso de pesquisa, nem apenas como 

expectador, mas no meu dia a dia na minha relação próxima com meus amigos e amigas e (ex-

) alunos e alunas trans. Isso, sem dúvidas, permeou os gestos de leitura aqui empreendidos. 

 Assim se dá essa escrita, por um olhar desconfiado e questionador do já posto sobre o 

gênero e sobre a transexualidade. Um olhar que perpassa um tempo de instabilidade política, 

eleição de políticos de extrema-direita, uma pandemia e crise sanitária, que deixou de forma 

mais evidente as práticas necropolíticas contra a população LGBTI+, sobretudo pessoas trans, 

aquelas já vistas como ilegítimas, invisibilizadas, a quem se nega amor, como afirma Leo 

Arrighi, na epígrafe acima.     

É preciso ousar nos revoltar e pensar por nós mesmos, já dizia Pêcheux ([1978] 2009). 

Dessa maneira, aqui não pretendo pensar do lugar das pessoas trans, uma vez que isso não seria 

possível. Pretendo, sim, contribuir para a visibilidade desses sujeitos e das diversas posições-

                                                           
6 Tradução de Diogo Brüggemann do texto “I Hate Straights”, retirado do documento “THE QUEER NATION 

MANIFESTO”. Acesso em 30/07/2018. Disponível em: https://medium.com/@deltanz/eu-odeio-heteros-82f1430a54a 

https://medium.com/@deltanz/eu-odeio-heteros-82f1430a54a
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sujeito no corpus, lendo teórico-analiticamente os discursos dos/sobre os corpos de travestis, 

transexuais e transgêneros, além de produzir uma reflexão sobre transgeneridade numa relação 

entre os estudos discursivos e o transfeminismo.  
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1. NO PRINCÍPIO ERA A CARNE, ELA TOMOU CORPO E SE FEZ SUJEITO: UM 

PERCURSO DE LEITURA 

Faltará tinta 

No dia que o céu for livre 

Pra todos serem o que são 

Cobertos pelo sol, sem nenhum tipo de opressão 

Faltará nomes 

Pra descrever o mundo sem as misérias 

O que sentimos, o que nos tornamos 

O novo ser sem medo de viver 

Faltará a falta que nos entristece 

Que hoje enche o peito de vazio e fumaça 

Não faltará amor, não faltará sonhos 

O novo mundo se abrirá para o futuro 

Onde o presente dominará o passado 

E nossos corações enfim serão salvos [...] 

  (Virgínia Guitzel
7
, 2016) 

  

Há um novo mundo por vir, como aponta Virgínia Guitzel? Um mundo no qual as 

pessoas não terão medo de ser livres, que não lhes faltará amor e sonhos e o passado será 

dominado pelo presente para que corações sejam salvos? A autora, em Colorir, parte da 

vivência travesti para vislumbrar que esse momento diferente do atual será possível. Ao partir 

dessas vivências, percebe-se que corpo, sexualidade e gênero são áreas que, mesmo 

interditadas, são capazes de provocar a desnormatização e desnaturalização de evidências. 

Essas áreas, ou noções, também têm sido amplamente discutidas na sociedade.  

 Nas áreas das ciências humanas e sociais, já são anos de discussão acerca da categoria 

de gênero, sobre as sexualidades e, mais recentemente, sobre as diversas 

identidades/identificações de gênero. Tais discussões partiram da produção científica dos 

pesquisadores observando a sociedade, e retornam a ela a partir de temas de programas 

televisivos, novelas, músicas, filmes, postagens no Facebook, e, também, a partir das 

manifestações, lutas diárias, retroalimentando-se como uma questão pujante, incômoda e 

desestabilizadora na conjuntura social brasileira.      

 Tenho8 me questionado durante essa tese se o gênero merece que se lute por ele. Refletir 

sobre o percentual de violências sofridas pela população trans (travestis, transexuais e 

                                                           
7 Ativista trans e poeta. Texto disponível em http://www.esquerdadiario.com.br/spip.php?page=gacetilla-

articulo&id_article=4812 acesso em 14/02/2019 
8 Como o leitor vai perceber, ao longo da escrita, apesar da minha preferência em utilizar a primeira pessoa do 

singular, algumas vezes utilizo a primeira do plural e também o impessoal. Os motivos são os mais diversos, estilo, 

ilusão de ser fonte de sentido, entender que teoricamente estou impossibilitado de produzir sentidos sem uma rede 

de outras vozes... De forma geral, ao explicitar as teorias as quais tenho mobilizado a tese, dou preferência a 

primeira do plural ou o impessoal; quando há alguma reflexão teórica minha, a partir dessas teorias, uso, 

preferencialmente, a primeira do singular. 

http://www.esquerdadiario.com.br/spip.php?page=gacetilla-articulo&id_article=4812
http://www.esquerdadiario.com.br/spip.php?page=gacetilla-articulo&id_article=4812
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transgêneros), o número elevado de assassinatos desses sujeitos9, os ataques diários de 

transfobia, o baixo índice de expectativa de vida, além de um sistema de ensino que não visa 

ao acesso/permanência desses sujeitos, deixando-os à margem, às ruas, à prostituição, aos 

subempregos, sem acesso aos bens de produção, parece indicar porque o gênero é algo pelo 

qual merece lutar. Como afirma Kilomba (2019, p. 68-69), no diálogo com bell hooks (1990), 

“a margem é tanto lugar de repressão quanto de resistência”. Assim, onde há opressão também 

há espaço para a resistência, pois a opressão abre a possibilidade para esta.  

 Lutar, ouvir, dar espaço para que ecoem suas vozes, sua resistência, é preciso! Pois este 

é um país onde mais morrem sujeitos dessa população, e onde contraditoriamente (e 

sintomaticamente) são extremamente fetichizados, como se comprova pelo número de buscas 

de materiais pornográficos com pessoas transexuais em sites de pornografia. Ademais, existe 

também uma quantidade significativa de políticos contrários aos direitos LGBTI+ e de 

discursos conservadores em torno desses sujeitos na rede, que tentam silenciar e deslegitimar a 

luta pelos direitos trans. Nessa seara, sobretudo, nas redes sociais, sujeitos podem discursivizar, 

construir “realidades”, tomar poder através das tramas de conversas, postagens, 

compartilhamento de vídeos, imagens, entre outros materiais.    

 Antes de prosseguirmos, explico que utilizaremos os termos “cis”, “trans”, “cissexuais”, 

além de outros, conforme a teoria transfeminista. Para tanto, lanço mão de Vergueiro, para 

explicar essa terminologia.   

 

“cis”, prefixo latino oposto ao prefixo “trans”, refere-se a “não trans” quando 

pensamos identidades de gênero. Uma “pessoa cis” é, assim, simplesmente uma 

“pessoa não trans”, para os efeitos desta análise. Cissexismo, por sua vez, se refere a 

uma miríade de discursos institucionais e sociais, de cunho supremacista e 

discriminatório, que inferiorizam identidades de gênero trans*, ou “não cis” 

(VERGUEIRO, 2015, p. 162, grifos da autora). 

 

A partir dessas noções que dizem respeito às discussões e estudos sobre a 

transexualidade, pretendo refletir sobre a categoria de gênero, para além do essencialismo e da 

noção biológica de sexo. Neste trabalho, a penso como uma construção social e discursiva que 

se dá através da linguagem. Nesse sentido, ser homem, ser mulher, ser não binário é algo que 

corresponde às práticas desses sujeitos na/pela linguagem, produzidas através do imaginário.

                                                           
9 179 assassinatos de pessoas trans em 2017 no Brasil contabilizados pela Associação Nacional de Travestis e 

Transexuais (ANTRA). Dados disponíveis em 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yMKNg31SYjDAS0N-ZwH1jJ0apFQ&ll=-

17.152191563664402%2C-45.78765324999995&z=4  e http://radioagencianacional.ebc.com.br/direitos-

humanos/audio/2018-01/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-pessoas-trans-em-todo-o-mundo , 

https://catracalivre.com.br/cidadania/brasil-e-o-pais-que-mais-procura-por-pornografia-trans-no-redtube/ acesso 

18/07/2018. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yMKNg31SYjDAS0N-ZwH1jJ0apFQ&ll=-17.152191563664402%2C-45.78765324999995&z=4
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yMKNg31SYjDAS0N-ZwH1jJ0apFQ&ll=-17.152191563664402%2C-45.78765324999995&z=4
http://radioagencianacional.ebc.com.br/direitos-humanos/audio/2018-01/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-pessoas-trans-em-todo-o-mundo
http://radioagencianacional.ebc.com.br/direitos-humanos/audio/2018-01/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-pessoas-trans-em-todo-o-mundo
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 O gênero tem sido pensando há algum tempo principalmente na antropologia e nos 

estudos feministas, antes mesmo da existência da palavra gênero, havendo duas grandes 

vertentes sobre esses estudos, de acordo com Benedetti (2005). Segundo o autor, a própria 

noção de gênero tem uma tradição anglo-saxã de reflexão acerca do social (HEILBORN & 

SORJ, 1998). Enquanto a linha de pensamento francesa, segunda vertente, pautou-se, 

sobretudo, na relação acerca do conceito de “relações sociais de sexo”, como veremos mais à 

frente; na corrente anglo-saxã, sobretudo, a norte-americana, os estudos acerca das identidades 

de gênero contribuíram para a maior visibilidade da situação de opressão sofrida pelas mulheres 

na sociedade com vistas a transformá-la. Tal conceito, na união de suas vertentes, conforme 

Benedetti, gerou uma reflexão social sobre a relação entre homens e mulheres. Assim, áreas 

como a antropologia e as ciências sociais passaram a refletir tal temática e sua relação com o 

corpo, o sexo, em meio as relações sociais. 

Pensar o gênero, de forma geral, é perceber as relações assimétricas entre homens 

(sobretudo, homens héteros e cisgêneros) e mulheres. Anteriormente, quando se falava em 

gênero, falava-se estritamente sobre a mulher, ou, como Simone de Beauvoir diz, o outro do 

homem. No entanto, atualmente, o gênero não é uma marcação apenas para mulher, mas para 

todos os sujeitos que vivem em uma sociedade gendrada, ou seja, pautada em relações 

assimétricas entre determinados gêneros, onde se sobressai o machismo e o patriarcado10. Estas 

temáticas são, portanto, o cerne da discussão dos feminismos.    

 É importante salientar que o feminismo é plural e tem suas peculiaridades de acordo 

com cada momento histórico. Ao discutir a história desse movimento, Siqueira (2015) afirma 

que as mulheres, motivadas por circunstâncias histórias como a Revolução Industrial, as 

Revoluções liberais do Século XVIII e as grandes guerras, começaram a se organizar e, a partir 

dessa organização, é que se pode pensar em três diferentes ondas do feminismo.  

  

 

o movimento feminista de primeira onda se caracterizou pelo ataque às diferenças 

discriminatórias e insustentáveis entre homens e mulheres; se aqueles podem trabalhar 

e participar da condução da vida política da comunidade, não há razão para que essas 

também não possam fazê-lo. A segunda onda, por sua vez, estaria centrada nas 

questões privadas e no corpo da mulher, com foco, portanto, nas diferenças relevantes 

entre os sexos. A terceira onda, recentíssima do ponto de vista histórico, reivindica 

não mais a diferença entre homens e mulheres, mas as diferenças entre as próprias 

mulheres (SIQUEIRA, 2015, p. 330). 

 

                                                           
10 O machismo e patriarcado são práticas sociais nas quais a figura masculina detém poder e prestígio social, 

colocando tudo que vai de encontro aos acordos tácitos hegemônicos como inferiores, gerando, portanto, uma 

opressão estrutural. 
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Siqueira, em sua pesquisa sobre as ondas do feminismo, complementa que a primeira 

onda é conhecida, sobretudo, pelo movimento sufragista, do século XIX, quando mulheres de 

classe média, intelectuais e operárias anarquistas lutavam pelos seus direitos em relação ao 

homem. A segunda onda, como um marco temporal do final dos anos 60 do século passado, 

marcava as peculiaridades femininas das mulheres brancas para que fossem reconhecidas e 

protegidas. Nessa fase, as norte-americanas cunharam o conceito de gênero para teorizar tais 

questões e rejeitar o determinismo biológico baseado no sexo. Já na terceira onda, a mais 

recente, do final dos anos 80 para início dos anos 90, ocorre a desconstrução da categoria 

“mulher”, para discutir as diferenças dentro da diferença, marcando o recorte de raça, classe, 

localidade e dando destaque para as mulheres lésbicas, trabalhadoras rurais, negras, etc., que 

não são nem iguais aos homens nem às mulheres da segunda onda (SIQUEIRA, 2015). 

 A discussão sobre raça já era presente no século XIX, reatualizando-se posteriormente 

com Angela Davis nos Estados Unidos11. bell hooks (2019), teórica feminista, em “E eu não 

sou uma mulher?”, enunciado que retoma um questionamento de Sojouner Truth, cita o nome 

de várias feministas negras estadounidenses como Mary Terrel, Sojouner Truth, Anna Cooper, 

Amanda Berry Smith, que, no século XIX, começaram a dar voz a suas próprias lutas e 

experiências. bell hooks, nessa obra, traz um excerto que diz respeito aos questionamentos de 

Truth sobre se unir às sufragistas, que não se interessavam pelas lutas antirracistas:  

 

existe uma grande agitação em relação aos homens negros receberem seus direitos, 

mas não há uma palavra sobre as mulheres negras; e se os homens negros receberem 

seus direitos e mulheres negras não, você verá os homens negros serem donos das 

mulheres, e isso será tão ruim quanto antes (HOOKS, 2019, p. 21-22) 

 

A partir desse questionamento de Sojouner, trazido aqui por hooks, passa-se a perceber 

que o sexismo pode ser tão opressivo quanto o racismo. Nesse sentido, como discute Kilomba 

(2019), raça e gênero são inseparáveis e “a experiência envolve ambos porque construções 

racistas baseiam-se em papéis de gênero e vice-versa, e o gênero tem um impacto na construção 

de ‘raça’ na experiência do racismo” (KILOMBA, 2019, p. 94). Há, portanto, pontos 

interseccionais entre raça e gênero, como discutiremos no capítulo 4.   

 O transfeminismo, também provindo da terceira onda do feminismo e influenciado pelo 

                                                           
11 No Brasil, Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro são expoentes do feminismo negro e da luta antirracista. Lélia 

Gonzales foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, no final dos anos 70. As discussões de 

Gonzalez, articulando raça, classe e gênero, ocorrem, “bem antes da ebulição dessas noções nas quais olhando 

com essas lentes podemos enquadrar os estudos da referida autora como dentro da abordagem e do campo de 

estudo da interseccionalidades” (OLIVEIRA, 2020, p. 5). Tal articulação será discutida no capítulo 4. O outro 

nome, Sueli Carneiro, também é fundadora do Geledés, Instituto da Mulher Negra, sendo considerada também 

como uma das principais pensadoras do feminismo negro no Brasil, com discussões e militância ativa desde os 

anos 80. 
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feminismo negro e pela teoria queer, abrange várias demandas da terceira onda, como pensar a 

interseccionalidade, ou seja, refletir a mulher não como uma categoria universal, mas em suas 

particularidades, em seus eixos de opressão. Este é 

 

primariamente, um movimento de e para mulheres trans que vêem a sua libertação 

como intrinsecamente ligada à libertação de todas as mulheres (e além). Está também 

aberto a queers, pessoas intersexo, homens trans, mulheres não-trans, homens não-

trans, e outros/as que se revêem na luta destas mulheres e que consideram uma aliança 

com estas como essencial para a sua própria libertação. Historicamente, os homens 

trans têm tido um maior contributo para o feminismo que as mulheres trans. 

Acreditamos ser imperativo que mais mulheres trans participem no movimento 

feminista ao lado de outros/as para a nossa libertação (KOYAMA, 2000, p. 1). 

  

Koyama (2000), ao pensar as identidades incluídas no movimento transfeminista, vai de 

encontro com a linha feminista radical que exclui as mulheres trans do movimento feminista, 

por não as legitimarem como identidades femininas12. Este feminismo radical13, ao qual os 

transfeminismos se opõem, para um suposto reordenamento da lógica da supremacia masculina, 

deslegitima as identidades trans e se ancoram em um suposto discurso biologicista do corpo 

como categoria de identificação e luta das mulheres como uma categoria universal.  

 Nesse texto-manifesto, a autora prossegue apresentando as premissas base do 

movimento transfeminista: 1. Cada pessoa tem o direito de definir sua própria identidade de 

gênero e esperar que a sociedade a respeite. A isso, acrescenta-se o direito a viver sem medo de 

discriminação e de violência. 2. Cada sujeito trans tem o direito de tomar decisões sobre o seu 

próprio corpo sem interferência política, médica ou religiosa (KOYAMA, 2000). Sobre essas 

premissas é importante salientar que, nesta pesquisa, como discutiremos mais à frente, a 

identidade de gênero não é algo categórico, mas um movimento na produção de sentidos afetado 

pelo imaginário. No entanto, é importante essa ilusão de completude do sujeito para a 

subjetivação na linguagem. Além disso, no que tange ao Brasil, ainda estamos distantes dessa 

aceitação a identidade/identificação de gênero não-cisgênera. Isso se reflete, por exemplo, nas 

diversas violências que sofrem os sujeitos-trans, o que, em grande parte das vezes, tem a ver 

com a grande influência política, religiosa, médica, entre outras, nos discursos sobre corpos e 

gêneros dissidentes. Temos dito que as discussões sobre (trans)feminismos, transgeneridade, 

                                                           
12 Ao apontar que os homens trans, historicamente, têm tido uma maior contribuição para o feminismo que as 

mulheres trans, a autora traz, ao meu ver, a questão que os homens trans contribuíram mais para as teorias 

feministas, pois, por um determinado tempo, na militância, ainda eram considerados como mulheres e as mulheres 

trans, como homens. Além disso, posteriormente à transição estes homens podem seguir afetados pelas discussões 

dos feminismos. 
13 Na dissertação intitulada “Discursos transfeministas e feministas radicais: disputas pela significação da mulher 

no feminismo”, Beatriz Bagagli, a partir do transfeminismo e da Análise do Discurso, faz uma leitura crítica sobre 

os discursos do feminismo radical, trans-excludente. 
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gênero, têm sido um foco de discussões atuais, seja pela televisão, em jornais, notícias, e, 

sobretudo, na internet. No virtual, há um espaço profícuo para os conhecidos “textões” 

problematizadores, postagens, denúncias, etc. No entanto, esses discursos não se limitam 

apenas ao espaço virtual e ao midiático, mas se faz presente no dia a dia das pessoas, como na 

escola, na família, na política.         

Ao pensar o espaço virtual, Grigoletto (2011a, p. 47), a partir da análise dos ambientes 

virtuais de aprendizagem, diz que este é “um lugar onde se constituem múltiplas materialidades, 

em que o empírico e o discursivo se entrelaçam”. Ou seja, “tais espaços, (o empírico14 e o 

virtual) no entanto, não são opostos, não se constituem, necessariamente, em tempos-espaço 

diferentes, mas simultaneamente, já que o empírico produz efeitos sobre o discursivo e vice-

versa” (GRIGOLETTO, 2011a, p. 50). Assim, conforme a autora, mesmo que o espaço virtual 

exerça uma forte influência do chamado espaço empírico, não se constitui como um novo 

espaço, pois está no entremeio entre o que é de ordem empírica (em presença social) e o que é 

discursivo, carregando características dos dois. Portanto, ao pensar dessa maneira, a autora 

afirma que hoje não há como desvincular os discursos que emergem na internet das relações 

sociais do nosso dia a dia, e vice-versa.       

 Sobre a relação entre o virtual e a militância, Garcia e Sousa (2014) discutem: 

 

A rede é um espaço heterogêneo, sustentado por relações de poder, que permite ao 

sujeito do século XXI ler temas que o afetam, dizer fatos que o incomodam, viver a 

possibilidade de uma sociedade menos sexista, violenta. O ciberespaço permite a 

militância, permite a discussão de temas que afetam o funcionamento do espaço urbano 

(GARCIA; SOUSA, 2014, p. 87). 

 

É nesse sentido que venho observando o espaço virtual, sobretudo, as redes sociais como 

o Facebook, como um lugar onde ocorrem diversas lutas, de sentidos, de corpos, de 

subjetividades, nas quais, por outro lado, há um espaço de discursivização sem precedentes, no 

que tange aos sujeitos-trans, as suas relações com a militância e com o acesso ao urbano.   

 O corpus desse trabalho foi produzido a partir da leitura de postagens presente nas 

páginas Homens Trans Oficial; Transexuais e Travestis Brasileiras; NLucon; Homotransfobia 

mata; Cartazes e Tirinhas LGBT; Portal Trans Brasil; Rede Nacional de Pessoas Trans, que 

apresentam grande representatividade na discussão sore a temática, seja pelo número de 

curtidas, de seguidores, compartilhamentos ou comentários nas postagens. O recorte temporal 

desse trabalho se dá a partir dos anos de 2016, marcado historicamente pelo decreto da 

                                                           
14  Aqui entendo o empírico como o espaço social no qual estamos inseridos, em presença física. No entanto, este 

espaço não funciona sem a instância do imaginário. 



22 
 

presidenta Dilma Rousseff, que permitiu o uso do nome social das pessoas trans em todos os 

órgãos públicos, autarquias e empresas estatais federais. Um outro momento histórico foi o 

processo eleitoral de 2018, no qual ocorreram as últimas eleições presidenciais, que tiveram 

como pauta os vários embates discursivos sobre gênero, sexualidade que impulsionaram 

sentidos diversos sobre esses temas e direcionaram o resultado das disputas políticas. Com isso, 

chega-se ao marco final do período de coleta, que se dá no primeiro ano governo de Jair 

Bolsonaro, em 2019.  Através dessa trajetória, as postagens que compõe este corpus de 

pesquisa foram printadas a fim de serem analisadas no que diz respeito aos discursos e as 

possíveis resistência do/sobre o corpo trans a partir dessas materialidades verbo-visuais. 

 Nos discursos dos/sobre os sujeitos-trans, percebe-se que estes apresentam uma relação 

com o corpo, seja com o com o qual não se identificam, podendo modificá-lo ou não. Ou, então, 

dizem da leitura cisnormativas que coloca estes corpos como estranhos. Nessa rede de sentidos, 

há também a afirmação de um corpo que resiste aos sentidos já estabilizados sobre o que é ser 

homem, mulher e ter um corpo distinto do previamente estabelecido. A partir dessas primeiras 

leituras, me questiono: quais são os sentidos produzidos pelo/sobre o corpo trans nas 

discursivizações da rede? No embate de diferentes discursos que falam sobre esses corpos, quais 

são os sentidos dominantes? Há uma relação entre corpo, resistência e (des)estabilização dos 

sentidos? Se há resistências desses sujeitos, materializadas no próprio corpo e nos 

ciberativismos, elas podem representar uma fragmentação na forma-sujeito-capitalista e a 

instauração de outras posições-sujeito não dominantes?   

Por esses questionamentos e pela relação discurso, sentidos e corpo é que este trabalho 

se insere no campo de estudos linguísticos, mais especificamente na Análise do Discurso (AD) 

materialista. Benedetti, em seu trabalho, já fazia essa relação entre corpo, gênero e linguagem. 

Para o autor, “o corpo das travestis é, sobretudo, uma linguagem; é no corpo e por meio dele 

que os significados do feminino e do masculino se concretizam e conferem à pessoa suas 

qualidades sociais. É no corpo que as travestis se produzem enquanto sujeitos” (BENEDETTI, 

2005, p. 55). Dessa forma, para o autor, no corpo com seus significados femininos e masculinos, 

as travestis se produzem como sujeito, assim como funciona para os demais corpos. 

 Desse ponto de vista, Preciado (2014) diz que 

 

O sistema sexo/gênero é um sistema de escritura. O corpo é um texto socialmente 

construído, um arquivo orgânico da história da humanidade como história da produção 

– reprodução sexual, na qual outros códigos se naturalizam, outros ficam epiléticos e 

outros são sistematicamente eliminados ou riscados. A (hetero)sexualidade, longe de 

surgir espontaneamente de cada corpo recém-nascido, deve se reinscrever ou se 

reinstruir através de operações constantes de repetições e de recitações dos códigos 
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(masculino e feminino) socialmente investidos como naturais (PRECIADO, 2014, p. 

26). 

 

 Em seu manifesto contrassexual, a fim de expor as falhas do sujeito tradicional15, 

Preciado diz que o corpo é construído socialmente como escritura. O autor não faz a distinção 

convencional entre sexo e gênero, e assim como Butler, ele também sustenta que o sexo é 

construído. Para tanto, cita o caso das pessoas intersexuais16 como uma forma de modelar o 

sexo biológico, compulsoriamente, pela tecnologia cirúrgica.   

Além de pensarmos o corpo como linguagem, como aprofundaremos neste trabalho, 

também o concebemos pelo viés materialista, ou seja, como tendo uma materialidade e essa 

matéria, como ensina Orlandi (2016, p. 13), é “uma substância passível de receber forma”. 

Assim, a materialidade recebe movimento e organiza a relação dos homens com o mundo, “o 

universo como um todo ... é formado de matéria e movimento” (ORLANDI, 2016, p. 14). A 

autora parte das discussões de Pêcheux, filósofo e um dos fundadores da Análise do Discurso, 

para quem a materialidade da ideologia é o discurso, que se constitui pela materialidade da 

língua. Com isto, inserimos essa pesquisa no campo da Análise do Discurso, tal como 

preconizada por Michel Pêcheux, com a finalidade de analisar e compreender qual a relação 

entre o corpo trans e a resistência.        

 Tal teoria, formulada por Pêcheux e com contribuições de um grupo de estudiosos em 

torno desse autor, nos anos 60, na França, tem como fundamentos epistemológicos: 

 

o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas transformações, 

compreendidas aí a teoria das ideologias. 2. a Linguística, como teoria dos mecanismos 

sintáticos e dos processos de enunciação ao mesmo tempo. 3. a teoria do discurso, como 

teoria da determinação histórica dos processos semânticos (PÊCHEUX; FUCHS, 

[1975] 2014, p. 160). 

 

De acordo com Pêcheux ([1975] 2009), o materialismo histórico vai de encontro com 

as posições idealistas, uma vez que o mundo não parte das ideias em si, mas das práticas 

materiais, da infraestrutura para a superestrutura. E a linguagem materializa essas relações de 

poder pelos mecanismos sintáticos e processos semânticos. Ou seja, os sentidos, “são fixados 

historicamente em uma determinada direção” (INDURSKY, 2008, p. 25). É a ideologia, 

portanto, como prática material que se materializa na linguagem, que produz as evidências (O 

que é ser mulher, o que é ser homem, o que é a transgeneridade, etc.). Ademais, essas três áreas 

                                                           
15 A partir da leitura de Preciado, e como temos visto nessa pesquisa, o sujeito tradicional trata-se do modelo 

hegemônico cisheteronormativo, representados por sujeitos do gênero masculino, cisgêneros e heterossexual. 

Pensando em um recorte de raça e classe, também poderíamos incluir características como branco e de classe 

média 
16 No capítulo 2, retomo uma breve discussão sobre pessoas intersexuais, anteriormente chamadas de 

hermafroditas. 
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epistemológicas que embasam a AD são atravessadas por uma teoria do sujeito de base 

psicanalítica.      

A partir dessa teoria e da sua relação com a psicanálise e com as ciências sociais 

objetivo, nesse trabalho, analisar como são produzidos os sentidos do/sobre o corpo trans no 

espaço virtual. E, especificamente: 

 Analisar como os sentidos estão se sedimentando sobre esses corpos no espaço virtual; 

 Observar se e como ocorrem as resistências nos discursos sobre o corpo; 

 Compreender se estas resistências podem representar uma fragmentação na forma-

sujeito-capitalista e 

 Identificar se e como o corpo trans e a (des)estabilização de sentidos podem produzir 

fissuras no rito de interpelação ideológica do gênero.    

Com vistas a desenvolver esses objetivos, e outros que surgirão da demanda de cada 

capítulo, este trabalho terá a seguinte divisão, a partir desta introdução:    

O segundo capítulo discute a noção de corpo nas ciências humanas, em teorias como a 

filosofia, a antropologia e a psicanálise, iniciando algumas análises e discussões sobre o corpo 

trans. Esse capítulo tem uma proposta teórica de historicizar os estudos sobre o corpo, 

perpassando por questões como o inconsciente, a punição, vigilância e o corpo social, e, 

também, apontar algumas questões sobre a temática trans.     

O capítulo 3 tem como objetivo teorizar sobre o campo da AD e trazer a noção de corpo 

nessa teoria e suas contribuições para esse trabalho. Assim, serão discutidas noções como a 

ideologia, o real, discurso, resistência, entre outras.     

No capítulo 4, discuto a noção de lugar de fala, de enunciação e discursivo, 

relacionando-os com as noções de lugar social, identidade, interpelação, sujeito e 

interseccionalidade.          

No capítulo 5, apresento a metodologia das análises aqui empreendidas e as que farei 

no próprio capítulo. A partir da leitura e análise do corpus, as materialidades discursivas foram 

divididas, metodologicamente, nos seguintes eixos: 1. Violências, silenciamentos, 

deslegitimação das identidades transgêneras; 2. Exclusão social e transgeneridade; 2.1. corpo 

trans e trabalho; 2.2. corpo trans e esporte; 2.3. corpo trans e envelhecimento. 3. Positivação do 

corpo e (não)alteração corporal.     

Nas conclusões da tese, demonstro o percurso da escrita do trabalho, assim como as 

possíveis contribuições desse trabalho para o campo de estudos das ciências linguagem e, 

também, para a sociedade. 
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2. POR UMA (OUTRA) HISTÓRIA DO CORPO NAS CIÊNCIAS HUMANAS: AO 

ENCONTRO DA TRANSEXUALIDADE 

 

“Se corpo estranho é ter tomado consciência da importância de existir, 

quando desde criança viver no mundo era seguir padrões em 

detrimento de sua própria natureza. Detrimento do bem estar de ser 

quem quiser. Da liberdade de poder habitar. Eu habito o meu corpo 

para buscar habitar corpos e espaços nunca conhecidos. Utilizo de 

poesia como forma de sobrevivência sobre a pulsão de ser verdadeiro 

e estar o tempo inteiro se afirmando. Ser só se tornou possível através 

do contato com corpos estranhos, corpos que habitam suas próprias 

subjetividades e vivem também na cidade.”   

(Matheusa Passarelli17, 2018) 

Corpos estranhos no mundo, os quais são habitados por sujeitos, corpos que atravessam 

a cidade impondo e cortando sentidos, são questões pontuadas por Matheusa Passarelli, a partir 

de sua experiência não-binária18, negra e periférica circulando pelo Rio de Janeiro. Tal corpo 

não se faz mais presente entre nós, mas, além das cinzas espalhadas após ser morta e queimada 

nesta cidade, seus escritos, sua arte e sua trajetória, o resto significante, ecoam e reclamam 

sentidos na História.      

Neste capítulo, ao partir da reflexão da ativista, artista e estudante Passarelli, proponho 

um percurso teórico acerca da noção de corpo em alguns campos das Ciências Humanas, 

antropologia do corpo, as reflexões da filosofia foucaultiana e da psicanálise, com Freud e 

Lacan, uma vez que essas teorias são fundamentais para refletir teoricamente sobre essa noção 

na área das humanidades. Este trajeto e corte epistemológico serão necessários para pensarmos 

como essas teorias podem contribuir para uma reflexão sobre o corpo. Para tanto, quando 

necessário, faremos as devidas (re)leituras, aproximações, distanciamentos da AD. 

 Na modernidade, antes de se pensar o corpo do ponto de vista biológico, tal como no 

campo das ciências médicas, o corpo era visto como a ligação entre o humano e o sagrado. Em 

A História do Corpo, coletânea de livros organizados por Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine 

e Georges Vigarello (2012), estes autores, no prefácio, dizem que a fé no corpo de Cristo19, 

como concebe(u) a Igreja católica desde seu surgimento é o que eleva os fiéis à salvação. Ao 

                                                           
17 Ativista trans não-binária, estudante da UERJ, executada em 2018 em uma favela do Rio de Janeiro. Disponível 

em https://sxpolitics.org/ptbr/corpo-estranho-por-matheusa-passareli/8349. Acesso em 14/02/2019. 
18 Não-binariedade é uma forma de se identificar para além do espectro “homem” e “mulher”, pessoas não-binárias 

não se identificam com nenhum dos dois gêneros hegemônicos. 
19 Em um minicurso ocorrido em 2017, na UFF, Olimpia Maluf retoma textos de Freud (Totem e Tabu e O Homem 

Moisés e o Monoteísmo) e de José Juan del Col (Psicoanálisis de Freud y religión) para refletir sobre a relação do 

ritual católico da comunhão da hóstia consagrada, transformada em corpo de Deus, com o banquete totêmico. Para 

os católicos, o ritual tem apenas seu sentido simbólico, de veneração, no entanto é dessa maneira que o pai toma 

força, a Lei do pai se fortalece nesse ritual, havendo a vigília do pai sobre os pensamentos, atos, desejos dos seus 

fiéis. 

https://sxpolitics.org/ptbr/corpo-estranho-por-matheusa-passareli/8349
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submeter-se a fé ao corpo encarnado na hóstia, como corporificação de Deus, os fiéis católicos, 

vistos como falhos e também incompletos, podem ser salvos. Ainda, segundo Gelis (2012), no 

cristianismo, o corpo tem uma imagem central, pois nele/por ele Jesus encarnou, sofreu 

martírios, ressuscitou. Pelo/no corpo do Deus, a fé católica é embasada e celebrada, seja pelo 

ritual da missa ou todos os outros que fazem parte das datas comemorativas dessa religião. 

Nessa relação com o corpo do seu senhor é que, também, desde a Idade Média, alguns 

seguidores de Jesus inscreveram, em seus corpos, a dor, o sofrimento, assemelhando-se, 

portanto, ao padecer de Cristo na sua paixão. Nesse sentido, o corpo era a fonte do sofrimento 

dos cristãos, o impedimento a ser semelhante ao deus, mas, ao mesmo tempo, a morada do 

senhor, sendo, portanto, a ligação com a salvação.      

 Pensando no corpo de Cristo como a igreja católica encara a figura de Jesus, filho de 

Deus, que se encarnou como homem, podemos fazer uma relação dessa entidade, ou mais 

especificamente, do pensamento judaico-cristão com o machismo, a misoginia e a transfobia, 

arraigados na sociedade. Jesus, no imaginário social, é visto como um homem, cisgênero e 

branco e qualquer representação dele que se distancie desse padrão é vista como uma blasfêmia 

para alguns fiéis e para alguns políticos, sobretudo da bancada evangélica,20 sendo censuradas, 

reprimidas.         

Temos, como exemplos de repressão, a militante trans Viviany Beleboni21, que 

representou Jesus Cristo crucificado numa cruz durante a parada LGBTI+ em São Paulo em 

2015. Viviany sofreu várias ameaças após sua performance e foi espancada na rua. Já entre os 

anos de 2017 e 2018, a atriz Renata Carvalho, também mulher trans, com a peça O evangelho 

segundo Jesus, rainha do céu, causa polêmica por onde passa, sofrendo censura em vários 

lugares onde tenta encenar a peça que passa uma mensagem de amor falada pelo Jesus bíblico. 

Nesses dois casos, vemos como funciona a transfobia na sociedade, impedindo que esses 

sujeitos representem uma figura bíblica mesmo através da arte. Essa censura intensifica-se com 

o fortalecimento de discursos de cunho transfóbico e com a violência física sobre os corpos 

trans pelo fato de que tais de eles destoarem do modelo estabilizado pela estrutura patriarcal, 

que afeta a todos, mas de diferentes modos.        

 Os casos citados anteriormente indiciam que alguns pensamentos preconizados na Idade 

Média sobre corpo e religiosidade ainda afetam a atualidade. Ainda que a Idade Média tenha 

                                                           
20 Chamo de bancada evangélica o grupo de políticos evangélicos que se utilizam da religião com uma bandeira 

política. Além disso, tal grupo é responsável por uma série de condutas e discursos conservadores, preconceituosos 

e violentos. 
21 Em outro momento, com uma performance que protestava contra a bancada evangélica, vestida de justiça e com 

uma Bíblia na mão, a atriz e modelo Beleboni foi agredida e esfaqueada. 
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produzido alguns avanços, sobretudo na relação com os experimentos médicos sobre o corpo, 

este continuava a ser um impasse, uma fonte de conflito entre os seres humanos. Para Matthews-

Grieco, 

 

sob o aspecto do costume e da legislação: tanto um como a outra buscam disciplinar 

e dirigir suas funções reprodutivas, reprimindo os impulsos desordenados da 

sexualidade por razões que participam ao mesmo tempo do social e do espiritual. Em 

segundo lugar, o corpo aparece como o agente (ou a vítima) de atos sexuais 

transgressivos e, portanto, como lugar privilegiado de “crimes” contra a religião, a 

moral e a sociedade: ele testemunha assim a eterna e relativa impotência das restrições 

sociais que visam conter as práticas sexuais dentro dos limites estabelecidos pelas 

convenções e pelas leis (MATTHEUWS-GRIECO, 2012, p. 217). 

 

Como discute a autora, não havia uma separação nítida entre o campo privado e o 

particular dos sujeitos na Idade Média22. A sexualidade era reprimida e sua função era, para a 

lei social vigente, majoritariamente, reprodutiva. Nessa perspectiva, o corpo era o propulsor da 

transgressão, dos crimes contra a moral e a religião, devendo ser controlado pelas instituições, 

como os reinos e a Igreja, que, nesse período, também eram extremamente próximas e se 

retroalimentavam, com base na ideologia da época.    

Durante o percurso histórico outras questões e reflexões sobre o corpo puderam surgir 

que contribuíram para, séculos depois, na chegada do século XX, como relata o historiador 

Corbin (2012), outros sentidos entrassem em curso, sobretudo a partir das grandes guerras e 

revoluções que produziram as porosidades das fronteiras entre o corpo e o sujeito, e, também, 

reflexões sobre o corpo como objeto, na relação entre o individual e coletivo. Para este autor, 

“O corpo é uma ficção, um conjunto de representações mentais, uma imagem inconsciente que 

se elabora, se dissolve se reconstrói através da história do sujeito, com a mediação dos discursos 

sociais e dos sistemas simbólicos” (CORBIN, 2012, p. 9). Portanto, como assevera o autor, o 

corpo não se resume apenas a uma estrutura físico-biológica, mas ultrapassa esses domínios, é 

também, discurso, simbolização na qual os sujeitos interagem socialmente.   

 Em consonância com Corbin, o historiador Courtine (2011, p. 7) reafirma que o corpo 

só passa a ser visto como um objeto teórico no século passado, início do XX, a partir de Freud, 

nas suas discussões das quais formulou que o “inconsciente fala através do corpo”. E a partir 

dos movimentos feministas que os discursos sobre o corpo encontraram eco nos movimentos 

sociais e, por conseguinte, no discurso do cotidiano. Sobre este fato o autor reflete que  

                                                           
22 Essa não distinção entre o público e o privado retorna a um estágio difuso na atualidade. Discussões sobre 

gênero, sexualidade, família, permeiam uma esfera e outra. Por exemplo, as sexualidades dissidentes como algo 

que diminui as qualidades políticas de alguns políticos, por exemplo, assim como, discursos da esfera política 

tentam delimitar o que deve/pode circular sobre estes campos. Aqui, retomo uma provocação de Andreia Daltóe 

no XI SAPPIL – LINGUAGEM em que ela aponta a necessidade de hoje refletirmos sobre o caráter difuso dessas 

duas esferas. 
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“Nosso corpo nos pertence!” – gritavam no começo dos anos de 1970 as mulheres que 

protestavam contra as leis que proibiam o aborto, pouco tempo antes que os 

movimentos homossexuais retomassem o mesmo slogan. O discurso e as estruturas 

estavam estreitamente ligados ao poder, ao passo que o corpo estava do lado nas 

categorias oprimidas e marginalizadas: as minorias de raça, de classe ou de gênero 

pensavam ter apenas o próprio corpo para opor ao discurso do poder, à linguagem 

como instrumento para impor o silêncio aos corpos. “De nada adiantou o Movimento 

da Libertação Feminina (MLF), primeiro o que veio foi um grito, e o corpo com esse 

grito: o corpo tão duramente maltratado pela sociedade dos anos de 1960, tão 

violentamente recalcado pelos modernos da época, os mestres do pensamento 

contemporâneo”23. E é disso que o corpo foi investido no contexto das lutas travadas 

pelos direitos das minorias no decorrer da década de 1970: um lugar importante de 

repressão, um instrumento crucial de libertação, a promessa de uma revolução. “Eu 

dizia então que a revolução que o Movimento da Libertação Feminina iria realizar 

consistiria em levantar a censura sobre o corpo, tal como Freud [...] levantara a censura 

sobre o inconsciente”24 (COURTINE, 2011, p. 9). 

 

Vê-se, desse modo, que a relação dos sujeitos com o corpo passa a ser outra a partir dos 

movimentos feministas. O corpo torna-se cenário da materialização das lutas contra as 

opressões sofridas pelas mulheres. A partir desses movimentos norte-americanos, outras 

pessoas marginalizadas pela sociedade começaram a lutar pelos seus direitos, lutar pela 

produção de sentidos outros através do corpo, produzindo resistência. Assim, como discutem 

Corbin, Courtine e Vigarello (2012), na introdução do primeiro volume do livro organizado por 

eles, para refletir sobre a história do corpo, não há como prescindir da história dos modelos de 

gêneros e das identidades. Dessa maneira, discutir a temática do corpo trans é tocar nessa 

relação (im)possível entre o corpo na História, a Linguagem, a Ideologia e o Inconsciente, 

produzindo seus (e)feitos, como discutiremos no próximo item. 

 

2.1 INCURSÃO TEÓRICA SOBRE O CORPO SOCIAL 

 

 Antes de adentrar às discussões específicas dessa subseção, é importante salientar que, 

na antiguidade clássica, o corpo já era teorizado do ponto de vista filosófico, como aponta o 

antropólogo Le Breton (2013). Platão, por exemplo, pensou no dualismo entre corpo e alma, 

como coisas opostas. Ao retomar os textos platônicos, Le Breton diz que o filósofo grego 

“considera o corpo humano como túmulo da alma, imperfeição radical de uma humanidade 

cujas raízes não estão mais no Céu, mas na Terra. A alma caiu dentro de um corpo que a 

aprisiona” (LE BRETON, 2013, p. 13). Ou seja, corpo e alma teriam naturezas distintas, sendo 

o primeiro responsável pelo aprisionamento da segunda. Essa concepção dualista influenciou o 

                                                           
23  No volume 3, de A História do Corpo, Courtine cita a obra: “Femmes en mouvement: hier., aujourd’hui, demain: 

Le débat. N 59, mar- abri. /1990 p. 126 
24 Mesma obra da nota 2. (p. 127) 
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pensamento judaico-cristão, fazendo com que boa parte das religiões dessem maior importância 

à alma e isso, de uma forma ou de outra, contribui para uma certa visão das sociedades sobre o 

corpo e sua maneira de subjetivar-se nas sociedades. Dessa forma, essa dualidade ainda se faz 

presente nos dias atuais em discursos atravessados por dizeres cristãos que formaram nossa 

sociedade, por exemplo. Ainda que haja proposições que extrapolem esse pensamento dualista, 

há sempre um retorno dessa oposição entre alma e corpo que coloca a primeira como superior 

ao segundo.    

Também no campo da filosofia, porém, em um recorte moderno, conforme Birman 

(1999), Locke começa a pensar o corpo de outro ponto de vista, mas que não rompe totalmente 

com o dualismo. Foi a partir dele que o corpo foi considerado como uma propriedade privada 

do indivíduo que o contém. Assim, nenhum outro indivíduo pode legalmente se apossar dessa 

propriedade sem a autorização prévia do seu dono, portanto o indivíduo pode vendê-lo como 

força de trabalho, sendo este uma mercadoria como outra. Na leitura do psicanalista Birman 

sobre a teoria de Locke, vender não implica em perdê-lo para o “comprador”, mas seria uma 

negociação num sistema de trocas e de “equivalência de gozo”, transformado em valor de troca. 

Assim, de acordo com Birman, nesta filosofia política de Locke, encontra-se o cerne da 

construção da lógica capitalista, uma vez que a privacidade e a intimidade subjetivas se 

inscreveriam no discurso da propriedade privada (BIRMAN, 1999, p. 178).  

 Outros filósofos e, também, antropólogos, sociólogos, têm produções que discutem o 

corpo. Aqui, faremos um recorte com vistas trazer alguns pontos das discussões teóricas de 

Foucault e Le Breton, os quais apresentam discussões que serão importantes para as questões 

de pesquisa desse trabalho e que nos permitem refletir a respeito das formas de controle 

do/sobre o corpo, possibilitando relações com a teoria discursiva que dá suporte teórico-

metodológico às análises. Daremos início, então, a esse corte teórico, com algumas teorizações 

de Foucault.       

Com a obra Vigiar e Punir, de 1975, Foucault reflete, do ponto de vista da Filosofia, 

acerca do corpo e da sua relação com a punição na história do nascimento da prisão. O autor 

apresenta as mudanças que ocorreram a partir do século XIX em relação às penas, apontando 

que, até essa época, os sujeitos que sofriam punições, padeciam de suplícios no corpo, ou seja, 

eram postos em castigos com sofrimentos físicos, dolorosos e humilhantes. A partir dessa 

discussão, Foucault ratifica que o poder sobre os corpos não cessou. Havia trabalhos forçados, 

redução alimentar, privação sexual, afetando, dessa maneira, não apenas o corpo dos 

indivíduos, mas um corpo social, que, ao observar os suplícios das pessoas que sofriam penas, 

percebiam o controle do Estado sobre os corpos. Nesse momento, portanto, há, também, um 
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distanciamento em relação ao dualismo corpo e alma, uma vez que o autor foca na relação do 

corpo, com o poder e a sociedade. Assim, ao refletir sobre as mudanças dos sistemas 

punitivos, Foucault põe em relação corpo e relações de poder e de objetos, propondo uma visão 

do corpo que se afastava daquela que os historiadores já tinham discutido ou do que as ciências 

médicas e biológicas definiam o corpo. O autor visava a perceber o corpo como um objeto 

político, como força de produção, investido, portanto, pelas relações de poder e de dominação. 

Nesse sentido, para ele 

 

o corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso. 

Essa sujeição não é obtida só por instrumentos de violência ou da ideologia; pode 

muito bem ser direta, física, usar a força contra a força, agir sobre elementos materiais 

sem no entanto ser violenta; pode ser calculada, organizada, tecnicamente pensada, 

pode ser sutil, não fazer uso de armas nem do terror, e no entanto continua a ser de 

ordem física. Quer dizer que pode haver um “saber” do corpo que não é exatamente a 

ciência de seu funcionamento, e um controle de suas forças que é mais que a 

capacidade de vencê-las: esse saber e esse controle constituem o que se poderia 

chamar a tecnologia política do corpo. Essa tecnologia é difusa, claro, raramente 

formulada em discursos contínuos e sistemáticos; compõe-se muitas vezes de peças 

ou de pedaços; utiliza um material e processos sem relação entre si. O mais das vezes, 

apesar da coerência de seus resultados, ela não passa de uma instrumentação 

multiforme. Além disso seria impossível localizá-la, quer num tipo definido de 

instituição, quer num aparelho do Estado. Estes recorrem a ela; utilizam-na, 

valorizam-na ou impõe algumas maneiras de agir. Mas ela mesma, em seus 

mecanismos e efeitos, se situa num nível completamente diferente. Trata-se de alguma 

maneira de uma microfísica do poder posta em jogo pelos aparelhos e instituições, 

mas cujo campo de validade se coloca de algum modo entre grandes funcionamentos 

e os próprios corpos com sua materialidade e suas forças (FOUCAULT, [1975] 2014, 

p. 29-30). 

 

 Como afirma o autor, o corpo torna-se uma força útil se, ao mesmo tempo, é um corpo 

produtivo e um corpo submisso às leis. A sujeição desses corpos não se dá apenas por 

instrumentos de violência ou pela ideologia25; ela pode ser de maneiras mais sutis sem incidir 

diretamente no corpo, mas através de outros mecanismos de controle, havendo, portanto, um 

                                                           
25 Para Foucault ([1969] 2014), a ideologia são as práticas discursivas, que, sem dúvida, influenciam o discurso 

científico, mostrando o funcionamento ideológico da ciência e dos saberes e como estes são construídos 

historicamente. Para o autor, não há como analisar esse funcionamento sem remetê-lo às formações discursivas – 

sistema de dispersão de enunciados agrupados por suas regularidades – noção que discutiremos no próximo 

capítulo. Ademais, esta não exclui a cientificidade e suas contradições fazem parte de seu funcionamento. No 

entanto, o autor, como afirma nessa obra, pretende se afastar de palavras perigosas como a “ideologia” e se 

distancia da noção materialista (a qual é base dessa pesquisa, e que focaremos mais especificamente no próximo 

capítulo). Retornando à Vigiar e Punir, nessa obra, o autor diz, em relação ao controle dos corpos, que esse saber 

sobre o corpo não se localiza em um aparelho ou instituição, mas estes estão na relação com a microfísica do poder 

funcionando em relação aos corpos com suas materialidades e forças. Na microfísica, o poder, segundo Foucault, 

não se exerce como uma propriedade, mas como uma estratégia na qual há manobras, táticas, técnicas que 

provocam cessão e domínio de uma conquista. Também vale ressaltar aqui que enquanto, por Foucault, o poder 

evidencia a luta; para Pêcheux, a ideologia evidencia a existência das classes. 
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controle sobre o corpo, entendida por Foucault como uma tecnologia na qual agem discursos 

sem relação entre si. 

Assim, pensando nessa perspectiva, perpassando pela história da punição, o corpo, para 

Foucault, é um corpo político, como já dito, e que diz respeito ao conjunto de materiais e 

técnicas de submissão desses sujeitos às leis. Dessa maneira, há uma relação intrínseca entre 

corpo, poder e sociedade. Ademais, estar submisso é estar sujeito às punições do Estado 

no/sobre o corpo. Como aponta o autor, o aparelho de penalidade corretiva age não na 

representação, mas sobre o corpo, sobre as atividades diárias, sobre as subjetividades. 

Ainda na reflexão de Foucault, a disciplinarização do corpo, a fim de aprofundar a 

sujeição, produz uma política de coerção sobre os corpos. Esta disciplinarização, como afirma 

o autor, fabrica “corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’. A disciplina aumenta as 

forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência)” (FOUCAULT, [1975] 2014 p. 136).    

Nesse ponto, entre o corpo e a punição, Foucault começa a refletir sobre o pan-optismo 

e a vigilância dos corpos. O pan-óptico é um termo que designa uma prisão ideal, sendo 

concebida pelo jurista e filósofo inglês Jeremy Bentham, em 1785. Esse tipo de prisão permitiria 

um único vigilante observar todos os prisioneiros sem que estes soubessem que estavam sendo 

vigiados ou não. Tal incerteza dos momentos da vigilância provocaria efeitos nos 

comportamentos dos presos pelo medo e receio. Para Foucault, o pan-óptico como um modelo 

social, não apenas como prisional, é um modo que privilegia observar as experiências humanas 

e este pode até se constituir como um aparelho de controle sobre os corpos com os seus próprios 

mecanismos, a partir da observação em uma torre de controle exercida por uma instância de 

poder e das forças sociais, instaurando nos sujeitos um controle, uma disciplinarização para 

tonar estes corpos em dóceis.         

 Os pan-optismos diários, como afirma o autor, formam uma genealogia da sociedade 

moderna; assim, a dominação de classes, portanto, os atravessa. A partir de então, os corpos 

deixam de ser apenas punidos e começam a ser vigiados e disciplinados para que sejam corpos 

dóceis para a sujeição às demandas da sociedade. Ao falar sobre os diversos pan-ópticos aos 

quais nossos corpos estão submetidos, Foucault aponta que são diferentes esferas sociais que 

praticam uma vigília sobre o corpo social, seja a família, o Estado, a Igreja, etc.  

 Quando se pensa no corpo trans, também pode-se observar a ação de vários pan-ópticos 

que vigiam tais corpos a fim de discipliná-los e transformá-los em corpos dóceis, ou seja, em 

corpos disciplinados de uma sociedade cisheteronormativa. A família, o Estado, os políticos, 

os médicos, os juristas são exemplos de instituições que se assemelham à prática de vigilância 
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pan-óptica, que provocam nos sujeitos-trans um sentimento contínuo de controle, vigília com 

vistas a modificar a existência desses sujeitos, moldá-los e/ou silenciá-los, excluí-los. 

 Preciado (2018), em uma discussão próxima à de Foucault, reflete o uso das drogas 

como uma atualização do biopoder. Para este, a pílula anticonceptiva é um pan-óptico leve e 

químico, portátil e individual, o qual, após sua ingestão, regula o corpo da mulher e o controla. 

Para o autor, na era que ele chama de farmacopornográfica, o “poder é ingerido”. Assim, além 

da pílula, há o prozac, a ritalina26, entre outras drogas que controlam e dociliza os sujeitos. Junto 

a Preciado, pode-se pensar que terapia hormonal pela qual passam os sujeitos-trans é, também, 

uma forma de docilizar esses corpos e adequá-los ao binarismo de gênero, estabilizando corpos, 

sentidos e sujeitos. A hormonioterapia tanto pode ser um desejo desses sujeitos para adequar-

se às características corpóreas do gênero com o qual se identificam, mas também uma injunção 

social que faz com que corpos precisem/devam estar filiados aos universos logicamente 

estabilizados.             

As intervenções estéticas também podem contribuir para a estabilização, independente 

das identidades de gênero. Estas intervenções cirúrgicas demonstram a relação do corpo com o 

desejo. Ademais, no corpo, como diz Freud (2016), sentimos o mal-estar de forma mais latente. 

Sobre este, também, são postas as demandas, da ordem do impossível do que falta em relação 

à alteridade.        

Neste sentido, a relação dos sujeitos com seus corpos é sempre um vir a ser, que funciona 

pela incompletude dos sujeitos e, por conseguinte, dos sentidos. Esse “tornar-se”, movimenta 

os sujeitos e seus desejos, fazendo com que estes se identifiquem com determinados sentidos 

ou com outros em meio a uma conjuntura social. Nessa seara de instituições e ferramentas de 

controle, em 1969, portanto, anterior à discussão de Foucault, de 1975, mas no campo do 

materialismo, Althusser propôs a discussão dos Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE), nos 

quais a Ideologia se realiza e é realizada. Neles, se impõe a ideologia da classe dominante, mas 

é também onde, contraditoriamente, se transformam as relações de produção. São AIE, a 

família, a igreja, a família, a mídia, entre outros. Esses aparelhos funcionam através da 

Ideologia e submetem os sujeitos à ordem do Estado. Nesse sentido, é importante perceber que 

os sujeitos não estão sozinhos no mundo, nem controlam todas as forças, dizeres e leis sobre 

seus corpos, há sempre a interpelação ideológica que afeta a maneira de subjetivar-se. 

                                                           
26 Vale destacar que a pílula e o prozac e ritalina não apresentam o mesmo estatuto. Historicamente, a pílula foi 

uma conquista das mulheres sobre o controle dos seus próprios corpos. Podemos questionar, então, o porquê de 

ter sido inventada apenas uma pílula feminina e pensar na contradição do funcionamento dela, dá liberdade ao 

corpo das mulheres, porém pode causar algum dano à saúde delas.  
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Diferentemente de Foucault, mesmo que os dois filósofos tenham tido uma relação próxima, 

Althusser não apaga as contradições que funcionam nesses aparelhos nem também as 

possibilidades de rupturas. 

Discussões próximas, mas de campos de estudos diferentes, mostram como os sujeitos 

estão imersos a conjuntura sócio-histórica, havendo diversas formas de controle e de repressão 

sobre os corpos. Atualmente, podemos pensar também em outras formas de controle sobre os 

corpos, sobretudo na conjuntura atual, pautada pelas relações assimétricas entre os gêneros e 

identidades de gêneros dissidentes, como, por exemplo, as pessoas transgêneras, que precisam 

se submeter à lei para ter sua identidade de gênero respeitada, enfrentar o dia a dia de olhares e 

discursos que deslegitimam seus corpos, seus discursos e suas formas de subjetivar-se, de ser, 

estar e circular na sociedade.    

 Tratando desses corpos, do ponto de vista da antropologia do corpo, Le Breton destaca:

           

O corpo transexual é um artefato tecnológico, uma construção cirúrgica e hormonal, 

uma produção plástica sustentada por uma vontade firme. Brincando com sua 

existência, o transexual entende assumir por um momento uma aparência sexual de 

acordo com seu sentimento pessoal. É ele próprio, e não um destino anatômico, quem 

decide seu sexo de eleição; ele vive por meio de uma vontade deliberada de 

provocação ou de jogo. O transexual suprime os aspectos demasiado significativos de 

sua antiga corporeidade27 para abordar os equívocos de sua nova aparência. Modela 

para si diariamente um corpo sempre inacabado, sempre a ser conquistado graças aos 

hormônios e aos cosméticos, graças às roupas e ao estilo de presença. Longe de serem 

a evidência da relação com o mundo, feminilidade e masculinidade são o objeto de 

uma produção permanente por um uso apropriado dos signos, de uma redefinição de 

si: conforme o design corporal, tornam-se um vasto campo de experimentação (LE 

BRETON, [1999] 2013, p. 32). 
 

Nesta citação, retirada da obra Adeus ao Corpo, o autor exemplifica a possibilidade do 

corpo, na atualidade, de ser modificado, seja pelo body building ou body art, marcas corporais, 

cirurgia estéticas, etc. Não sendo, portanto, a anatomia um destino28, corpo pode sofrer algum 

tipo de design, uma vez que, para muitos contemporâneos, “o corpo tornou-se uma 

representação provisória, um gadget, um lugar ideal de encenação de ‘efeitos especiais’” 

                                                           
27 Uma vez que a palavra “corporeidade” em outras teorias, como na fenomenologia, pode assumir significados 

distintos dos que estamos propondo aqui, na escrita da tese, daremos preferência à palavra “corpo”, como a temos 

definido nessa tese. 
28 Em 1949, Simone de Beauvoir, filósofa existencialista, já criticava essa visão da anatomia como um destino, 

dizendo que “Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio 

da sociedade” (BEAUVOIR, [1954] 2015 p. 11). Analisando a desigualdades de gênero que faz a mulher estar em 

posição subalterna na sociedade, Beauvoir provoca (inclusive até hoje) uma desestabilização de sentidos sobre o 

gênero e influencia muitas pensadoras feministas. Ao falar sobre a posição da mulher na sociedade em diferentes 

esferas e, também, do ponto de vista de outras teorias, a filósofa escreve a obra máxima existencialista, O segundo 

sexo. No entanto, mesmo que com importantes avanços para os estudos de gênero, essa corrente, que se pauta na 

existência metafísica, pressupõe a total liberdade do ser humano em escolher a sua forma de existência na 

sociedade, refletindo-se nas condições de existência do ser, portanto, esse pensamento afasta-se teoricamente da 

forma como entendemos o gênero atualmente. 
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(ibidem, p.  27-28). O autor comenta sobre os corpos transexuais, observando-os como artefatos 

tecnológicos que são modificados através de cirurgias, terapias hormonais. Para o autor, os 

próprios sujeitos que decidiriam seu sexo, modelando seus corpos, produzindo suas 

feminilidades ou masculinidades, experimentando-se. Le Breton acrescenta: “O transexual é 

um viajante em seu próprio corpo, cuja forma e cujo gênero mudam à vontade, levando a termo 

a condição de objeto de circunstância de um corpo, que se tornou modulável e determinável 

não mais com a relação ao sujeito, mas ao momento” (LE BRETON, [1999] 2013, p. 34). 

 Le Breton tem contribuições muito relevantes para a discussão a respeito da noção do 

corpo como uma criação social, todavia, em relação à transgeneridade, há algumas questões 

problemáticas. Primeiramente, partindo de uma leitura discursiva, não encaramos as 

identidades de gênero como uma liberdade dos sujeitos a decidirem assumir o gênero que 

desejam. Trata-se de uma construção discursiva a qual não diz respeito às escolhas dos sujeitos, 

sejam eles cisgêneros ou transgêneros. Tal construção se dá na/pela linguagem na relação entre 

inconsciente e ideologia. Segundo: Ser travesti, transexual, não-binário, qualquer identidade de 

gênero trans não implica dizer que tais sujeitos fizeram ou pretendem fazer algum tipo de 

alteração corporal, mas é uma leitura de si, também afetada pelas leituras que os outros sujeitos 

fazem daquele corpo “estranho”, ou seja, um jogo de formações imaginárias.   

Dito isso, retorno às contribuições da antropologia do corpo, com o mesmo autor. 

Retornando à distinção corpo e alma, Le Breton (ibidem, p. 28) diz que a versão moderna do 

dualismo não opõe mais o corpo à alma (ou ao espírito), porém, mais precisamente, ao próprio 

sujeito.  O corpo, portanto, atualmente não é a determinação de uma identidade intangível, o 

ser-no-mundo, mas uma construção, ou seja, um objeto que pode ser transformado, suporte de 

uma identidade escolhida. “Se não é possível mudar suas condições de existência, pode-se pelo 

menos mudar o corpo de múltiplas maneiras” (LE BRETON, [1999] 2013, p. 28). 

 Para o autor, 

Ao mudar o corpo, o indivíduo pretende mudar a vida, modificar seu sentimento de 

identidade. A cirurgia estética não é a metamorfose banal de uma característica física 

no rosto ou no corpo; ela opera, em primeiro lugar, no imaginário e exerce uma 

incidência na relação do indivíduo com o mundo. Dispensando um corpo antigo mal-

amado, a pessoa goza antecipadamente de um novo nascimento, de um novo estado 

civil (LE BRETON, [1999] 2013, p. 30). 

 

 A identidade do sujeito, portanto, como aponta o antropólogo, tem uma estrita relação 

com o corpo. As modificações corporais podem alterar um sentimento de identidade, afetando 

o imaginário do sujeito com o mundo, dando um sentimento de novo nascimento, novo estado 

civil. No entanto, vale destacar que essas alterações corporais e o sentimento de identidade é 

possibilitada a partir de uma relação com o já posto, com o já-lá, ou já possível, e com as 
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possibilidades disponíveis para as alterações corpóreas e para a identificação dos sujeitos. 

 Em outra obra, Le Breton (2012b) reflete sobre o corpo ocidental, para dizer que, na 

modernidade, este é o lugar de censura e soberania do ego, sendo um dos fatores de 

individuação dos sujeitos. Para o autor, as nossas concepções atuais sobre o corpo estão 

associadas ao individualismo enquanto estrutura social, embasado no racionalismo, ligado à 

história da medicina, que separa o corpo do sujeito, para tratar a doença e não o doente, que 

retorna ao imaginário da sociedade ocidental, que é o de 

 

signo do indivíduo, o lugar de sua diferença, de suas distinções; e, ao mesmo tempo, 

paradoxalmente, está frequentemente dissociado dele, devido à herança dualista que 

pesa sempre sobre caracterização ocidental. Fala-se assim, à maneira de um clichê, da 

“liberação do corpo”, formulação tipicamente dualista, esquecida do fato de que o 

homem é indiscernível do corpo que lhe dá espessura e a sensibilidade de seu ser no 

mundo. “A libertação do corpo”, se nós aceitarmos provisoriamente a formulação, é 

muito relativa. Pode-se facilmente mostrar que as sociedades ocidentais permanecem 

fundadas em um apagamento do corpo que se traduz em numerosos ritualismos 

dispensados ao longo das situações da vida cotidiana (LE BRETON, 2012b, p. 11). 

 

A partir do corpo, ocorre a identificação como sujeito, e, no caso desta tese, dos sujeitos-

trans. Este é o lugar de sua diferenciação com o corpo do outro e com os signos do gênero com 

o qual se foi designado ao nascer, sendo o corpo o que dá espessura aos sujeitos no social. Ao 

refletir sobre esse prisma, o autor critica a formulação “liberação do corpo”, pois incide em uma 

leitura dualista entre a separação corpo e sujeito que, em nossa sociedade, presentifica-se nos 

rituais religiosos no apagamento do corpo em relação à vida cotidiana.   

 No caso dos sujeitos-trans, há um apagamento desses corpos, seja pela violência, seja 

pelos discursos que silenciam suas vozes, deslegitimando e impossibilitando as identificações 

dos sujeitos, isto é, as maneiras pelas quais os sujeitos se subjetivam e produzem sentidos 

na/pela linguagem.         

Ao pensar a linguagem, uma vez que “o homem não é o produto do corpo, produz ele 

mesmo as qualidades do corpo na interação com os outros e na imersão no campo simbólico” 

(LE BRETON, 2012a, p. 18-19), iremos pensar o corpo do ponto de vista do simbólico, 

lançando mão das discussões da Psicanálise.  

    

2.2 AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE PARA UMA TEORIZAÇÃO ACERCA DO 

CORPO TRANS 

 

Historicamente, até parte do século XX, sujeitos que se desviavam da norma, 

performando sexualidades diferentes das preconizadas por uma sociedade cisheteronormativa 

eram submetidos a tratamentos pelas ciências psi (psicologia, psicanálise e psiquiatria). Chama 
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a atenção que só recentemente pudemos discutir questões de transexualidade no Brasil, por 

exemplo. Nesse primeiro campo, só a partir da Resolução Número 1, do Conselho Federal de 

Psicologia, publicada em 29 de janeiro de 2018, no Brasil, são estabelecidas normas para a 

atuação de psicólogos sobre as pessoas trans, as quais favorecem a uma discussão que visa a 

eliminar os preconceitos e discriminação às pessoas trans e à despatologização dessas 

identidades, reconhecendo a autodeterminação desses sujeitos.     

 O segundo campo, a psicanálise, fundada pelo psicanalista vienense Sigmund Freud, é 

um campo de conhecimento que tem refletido sobre a sexualidade dos sujeitos e suas maneiras 

de subjetivação frente a alteridade na relação com a linguagem. À sua época, Freud não falou 

sobre pessoas trans, mas, em se tratando das orientações sexuais, do desejo sexual, o autor tinha 

uma posição de que a escolha dos objetos é feita de forma inconsciente, ainda na infância. Ele, 

como se pode ler na sua resposta ao pedido de uma mãe que curasse a homossexualidade do 

filho29, não considerava que essa orientação sexual fosse uma doença, tampouco que a análise 

pudesse curar os sujeitos homossexuais. Além disso, como veremos na teoria da sexualidade, o 

autor refletia sobre como os sujeitos apresentavam tanto traços do feminino como do masculino.

 Este campo de saber que lida com a escuta do desejo do analisando na clínica, assim 

como as formas de subjetivação, também produz teorizações atuais em torno da 

transexualidade. No entanto, entre os psicanalistas a relação entre gênero e estruturas clínicas 

parece ser algo que ainda precisa ser muito discutido. Alguns analistas a interpretam como uma 

neurose e outros como psicose30, em diferentes reflexões teóricas. Ao pensar a clínica, Freud 

propõe três tipos de estruturas: neurose, psicose e perversão31. O neurótico é o sujeito que sofre 

em lidar com as normas sociais e na tentativa de se adequar com as leis e condições sociais. 

Enquanto os perversos e psicóticos apresentam maior dificuldade em se adequar a elas. Os 

perversos, para Roudinesco e Plon (1998), apresentam um desvio (sexual) em relação à norma, 

podendo, dependendo da forma de investimento na libido, causar prejuízos à sociedade ou a si 

                                                           
29 Esta carta pode ser encontrada em diversos sites na internet, como em 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1920160-em-carta-escrita-em-1935-sigmund-freud-negou-

possibilidade-de-cura-gay.shtml. Acesso em 23/08/2019. 
30 Em 2019, em uma das falas do GTDIS, Grupo Teoria do Discurso, quando questionei a um dos palestrantes 

sobre a Psicanálise e a Transexualidade, a psicanalista Maria Claudia Maia me alertou que não deveríamos pensar 

nenhuma das três estruturas de forma a dar algum juízo de valor, uma vez que psicóticos, neuróticos e perversos, 

às suas maneiras, têm algum tipo de desajuste na relação com a cultura. Em Roudinesco e Plon (1998), no item 

sobre perversão, os autores reafirmam a não relação valorativa sobre as estruturas clínicas. Vale ainda destacar 

que a psicose, para Freud, é algo diferente do que a psiquiatria entende, ou seja, no campo psicanalítico não estamos 

diante de uma doença. Ademais, se parte das estruturas para, em análise, entender as diferentes formas de 

subjetivação; 
31 Aqui não vou aprofundar a discussão dos três registros, mas pontuar que a partir de uma leitura do senso comum 

da psicose, há embates discursivos em relação à clínica psicanalítica e a transexualidade. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1920160-em-carta-escrita-em-1935-sigmund-freud-negou-possibilidade-de-cura-gay.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1920160-em-carta-escrita-em-1935-sigmund-freud-negou-possibilidade-de-cura-gay.shtml
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mesmo, ao ferir a ordem social. Já os psicóticos apresentam a recriação de uma nova realidade 

que se descola das leis vigentes, apresentando o conflito dos sujeitos com o externo. 

 Na clínica psicanalítica e sua relação com a transexualidade, muitos analistas, em uma 

leitura do caso do presidente Schreber32, interpretam que a experiência transexual é psicótica 

pela foraclusão do nome-do-pai, o significante fundamental na constituição dos sujeitos. Assim, 

diferente da estrutura neurótica onde o que é recalcado retornaria via simbólico; na psicose, a 

foraclusão do nome-do-pai é reinserida via real, através das alucinações (COSSI, 2010, p. 202).

 No entanto, nossa posição é consoante a outras leituras psicanalíticas, que pensam esse 

tipo de subjetivação pode estar em relação com quaisquer estruturas, tal como para os sujeitos 

cis, que estão numa relação de mal-estar com o corpo, em embates com a cultura, experenciando 

o desamparo fundamental, ao questionar “che vuoi” para o Outro. Assim, a experiência da 

transexualidade, da alteração corporal, por si só, não diz respeito à psicose, sendo, portanto, 

analisar os sujeitos um a um, em suas singularidades33.  

Nesta direção, Lattanzio e Ribeiro (2017) discutem que 

 

À psicanálise cabe acolher o sofrimento transexual, não sendo nem entusiasta desta 

condição nem tampouco a enxergando com preconceitos oriundos de um moralismo 

infundado. A cirurgia pode aparecer como opção, mas é necessário que estejamos 

sempre abertos a outras soluções (como uma transexual, por exemplo, que queira 

permanecer com o pênis sem que isto faça conflito com sua identidade de gênero), 

pois as transexualidades ultrapassam em muito a ideia comum do “transexual oficial” 

e não se deixam reduzir sem restos a nenhuma teoria (LATTANZIO; RIBEIRO, 2017, 

p. 80). 

 

Lattanzio e Ribeiro (2017) alertam à área da psicanálise a necessidade de acolher o 

sofrimento psíquico de transexuais, sem ser entusiasta nem preconceituoso. Além disso, como 

temos refletido aqui, os autores também chamam a atenção da não necessidade da cirurgia para 

alguns sujeitos uma vez que a transexualidade ultrapassa a ideia de “transexual oficial”, como 

um termo oriundo dessas ciências que validam esses sujeitos, como na psiquiatria. 

 A psiquiatria, a terceira área aqui discutida, no tratamento das pessoas trans, se 

constituiu como o campo que diagnosticava e legitimava os sujeitos trans através de laudos 

médicos. No entanto, após a nova diretriz da OMS de 2018 sobre a transexualidade, os 

psiquiatras não devem mais interferir nessa forma de subjetivação.   

                                                           
32 Em “O estudo de caso: o caso Schreber”, de 1911, Freud analisa a partir do livro autobiográfico Memórias de 

um Doente dos Nervos, de Daniel Paul Schreber, a história do juiz que, em delírios paranoicos, se vê como mulher 

e que Deus quer ter relações sexuais com ele. 
33 Essa discussão sobre a singularidade dos sujeitos é fruto de uma discussão no “TransCartel”, da Escola Brasileira 

de Psicanálise Movimento Freudiano. 
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A esse respeito, a psicóloga e militante trans Cavalcanti (2020)34 diz que os psiquiatras 

não têm domínio sobre pessoas trans, não mais de que poderiam tratar de pessoas cis. A autora 

também critica os trabalhos que insistem em uma suposta epidemia trans que, ao seu ver, podem 

ser considerados como uma histeria cisgênera sobre a despatologização de pessoas trans. 

Ademais, no que concerne à saúde mental dos sujeitos-trans, ela reflete sobre a necessidade de 

produzir uma “dobra na própria morte para produzir uma rachadura de vida”. Isto é, resistir, 

viver e despatologizar as subjetivações trans.      

 Observa-se, então, a produção de conhecimento dessas diferentes áreas sobre a 

transexualidade, com diversos saberes produzem efeitos sobre o gênero e a sexualidade, os 

quais iremos discutir brevemente.         

A homossexualidade, por exemplo, até 17 de maio de 199035, era vista de maneira 

patologizante, sendo categorizada no DSM (Manual de Diagnóstico e Estatística dos 

Transtornos Mentais), como um tipo de transtorno mental, legitimando, assim, práticas de 

reversão dessa (su)posta patologia por diversos profissionais que visavam a uma normatização 

desses sujeitos a pedido de familiares, educadores; e, às vezes, por estes próprios sujeitos, uma 

vez que faziam parte da conjuntura da época, na relação com a Ideologia dominante.  

 Nesse ponto, percebe-se, como afirma Pêcheux ([1975] 2009), que a ciência é uma 

ciência da Ideologia, praticada por e para sujeitos em uma determinada conjuntura sócio-

histórica, ou seja, o conhecimento científico de uma época diz respeito a como são regularizados 

os saberes a partir da apropriação subjetiva do conhecimento.   

Se, por um lado, ser gay, lésbica ou bissexual não pode ser mais considerado como uma 

doença, apesar de ressoarem no fio do discurso sentidos que remetam à orientação sexual a 

algum desvio de conduta; para quem tem uma identidade de gênero diversa daquela com a qual 

se foi designada ao nascer, não é tão diferente, uma vez que só recentemente, em 201936, a OMS 

retirou a transexualidade do capítulo de transtorno mental de identidade de gênero e a incluiu 

em “condições relativas à saúde sexual” no CID-11, Classificação Estatística Internacional de 

Problemas e Relacionados com a Saúde. Para muitos ativistas, essa mudança aponta para uma 

                                                           
34 Palestra “Pessoas Trans/travestis, saúde mental e perspectivas despatologizantes”, uma das lives do Festival 

Travestilizando, de 15/05/2020. 
35 17 de maio, então, passou a se comemorar o dia Internacional de combate a LGBTIfobia, após a OMS 

(Organização Mundial de Saúde) retirar a homossexualidade da lista internacional de doenças. Antes da resolução 

da OMS, o Conselho Federal de Psicologia do Brasil, desde 1985, não considerava homossexualidade como uma 

doença. 
36 Em 17 de Maio de 2018, a OMS anunciou que retiraria a transexualidade do CID. Em 2019, a transexualidade 

foi transferida, oficialmente, de CID-10 para CID-11. 
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tentativa de despatologização das identidades trans, mas sem apagá-la totalmente do CID37, 

uma vez que tais sujeitos, em muitos países, utilizam dos serviços da saúde pública; para outros, 

a nova nomenclatura dada, isto é, a de incongruência de gênero, por onde se justificativa manter 

a transexualidade no CID, ainda segue problemática38 para algumas militantes trans, ainda 

como se fosse um problema de saúde.       

Com as lutas pela despatologização, transgêneros deixam de serem vistos como pessoas 

que precisam de tratamento psiquiátrico e, apenas, serão reconhecidos como pessoas que 

precisam de cuidados médicos específicos, especialmente, as que passam por cirurgias e 

hormonização. Nas palavras da militante39, mulher trans e secretária de articulação política da 

Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), Bruna Benevides, a decisão da 

OMS é um avanço uma vez que “demonstra uma tomada de posição no enfrentamento da 

transfobia estrutural. [...] da perpetuação de estigmas ao dizer que somos portadoras, entre 

aspas, de transtornos mentais, pessoas sem autonomia”. Ao comemorar o pequeno avanço, 

Bruna Benevides afirma, na matéria em nota, que ainda assim é ruim constar no CID e junto a 

condições relacionadas à saúde sexual, como a disfunção erétil. Ela e outros militantes sugerem, 

então, que a transexualidade não esteja vinculada ao CID e, para tanto, é necessária a 

despatologização das identidades trans.   

Ao pensar a classificação anterior que associava transexualidade aos transtornos, se 

considera, então, que as pessoas trans são doentes (transtornadas?). Dessa maneira, o gênero 

comparece funcionando como uma categoria social diagnóstica, como refletem as sociólogas 

Bento e Pelúcio (2012). Para as sociólogas, desde o início da aparição da noção de 

transexualidade nas discussões científicas ela apresenta esse caráter diagnóstico. Nessa seara, 

o filósofo Preciado afirma: “Em 1955, o psicólogo infantil John Money, que tratava 

“hermafroditas” e “bebês intersexuais’, tornou-se a primeira pessoa a fazer uso da categoria 

                                                           
37 Maria Claudia Maia chama, em alguns dos seus trabalhos, a abreviação CID de Cadastro Internacional de 

Discriminação, pelo menos em sua sessão psiquiátrica, que “propaga preconceitos seja em nome da ciência, seja 

em nome de um bem-estar social” (MAIA, 2018, p. 708). Percebe-se, então, que essas categorizações são movidas 

pelo desejo dos sujeitos e também são da ordem da ideologia, mudando em diferentes condições de produção. 
38 Mais informações sobre essa mudança no DMS, da transexualidade de transtorno mental para condições relativas 

à saúde sexual, em http://www.nlucon.com/2018/05/oms-retira-identidades-trans-e-travesti.html, acesso em 

07/07/2018 e https://www.acordacidade.com.br/noticias/195743/o-que-muda-com-a-retirada-da-transexualidade-

da-lista-de-doenas-mentais.html, acesso em 05/07/2018. Vale ressaltar que, segundo o Ministério da Saúde do 

Brasil, transexualidade já era vista como uma identidade de gênero. Uma vez que essa mudança é recente, 

militantes trans ainda estão tentando observar o que isso implica na vida das pessoas trans, principalmente em 

relação ao acesso à saúde. Após o anúncio da OMS, muitas militantes trans como Bruna G. Benevides, Beatriz 

Paglirianini Bagagli, Sofia Favero e outras postaram em suas redes sociais sua visão sobre esse acontecimento 

histórico, questionando a efetividade da nova nomenclatura a qual a transexualidade é incorporada no CID, 

passando de “transtorno de gênero” para “incongruência de gênero”.  
39 Disponível em https://www.brasildefato.com.br/2019/06/03/transexualidade-deixa-de-ser-considerada-doenca-

mas-ainda-e-patologizada/ , acesso em 31/07/2019. 

http://www.nlucon.com/2018/05/oms-retira-identidades-trans-e-travesti.html
https://www.acordacidade.com.br/noticias/195743/o-que-muda-com-a-retirada-da-transexualidade-da-lista-de-doenas-mentais.html
https://www.acordacidade.com.br/noticias/195743/o-que-muda-com-a-retirada-da-transexualidade-da-lista-de-doenas-mentais.html
https://www.brasildefato.com.br/2019/06/03/transexualidade-deixa-de-ser-considerada-doenca-mas-ainda-e-patologizada/
https://www.brasildefato.com.br/2019/06/03/transexualidade-deixa-de-ser-considerada-doenca-mas-ainda-e-patologizada/
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gramatical de gênero como uma ferramenta clínica e de diagnóstico” (PRECIADO, 2018, p. 

109). Para este, em suas discussões da teoria queer: 

 

Quando usou a palavra gênero para definir um “papel social” ou a “identidade 

psicológica”, pensava essencialmente na possibilidade da utilização de tecnologias 

(de hormônios a técnicas sociais, como aquelas empregadas em instituições 

administrativas e pedagógicas) para modificar o corpo ou produzir intencionalmente 

subjetividade a fim de conformá-la a uma ordem visual e biopolítica preexistente, que 

foi prescritiva para o que se supunha ser um corpo humano feminino ou masculino 

(PRECIADO, 2018, p. 110).  
    

Preciado (2018), em Testo Junkie, ao pensar o uso dos hormônios como um ato político, 

conta sua experiência como homem trans, historicizando a categoria de gênero no decorrer da 

história. Pare ele, ao passar da categoria diagnóstica para o papel social e identitário, se pensava 

que o uso das tecnologias cirúrgicas e o uso de hormônios conformariam os sujeitos ao que 

supunha ser um corpo feminino ou masculino. Porém, como temos dito, há sujeitos trans que 

não desejam fazer uso dessas tecnologias de alteração corporal e tampouco se adequam ao 

binarismo de gênero. Ou, como Preciado, não querem seus órgãos “sequestrados” pelo Estado 

ou se adaptar a algum saber patológico que enquadra essas identidades a algum CID. 

 Mesmo com estes incipientes avanços nas lutas dos direitos das pessoas trans, como, 

por exemplo, a luta pela da mudança do diagnóstico de transtorno de gênero para incongruência 

de gênero, a transexualidade é ainda vista com lentes patológicas. Estes sujeitos são submetidos 

a constrangimentos, como a interdição do uso do banheiro de acordo com sua identificação, 

além de não poderem ocupar e circular por espaços públicos. Inclusive, até muito recentemente, 

precisavam de laudos para “comprovar” a transgeneridade e, assim, ter o direito do nome 

reconhecido, ter acesso aos cuidados médicos como os da endocrinologia, acesso a 

hormonioterapia     

Sobre a árdua luta das travestis e transgêneros e a importância da militância desses 

sujeitos, que, de certa forma, agregam a reivindicações de toda comunidade LGBTI+, Benedetti 

já falava no começo dos anos 2000 que: 

 

Simultaneamente ao desenvolvimento do conceito de gênero, as ciências psicológicas 

geraram, em trabalhos de pesquisas centrados principalmente no então recente conceito 

de transexual, razões e argumentos hegemonizantes e legitimadores. Essa classificação 

(Hekma, 1996), inspirada em uma concepção dualista de corpo e conduzindo a uma 

compreensão do gênero como algo essencializado e imutável, continua a ser legitimada 

ainda hoje pelos meios de comunicação em massa e respaldada pelas explicações 

apresentadas pelo senso comum e mesmo por uma parte das travestis e, mais 

recentemente, pelo movimento organizado de transexuais (BENEDETTI, 2005, p. 26). 

 

O trabalho de Benedetti foi uma importante pesquisa etnográfica brasileira acerca de 

identidades de gênero não cis e o autor já apontava que o surgimento do conceito de transexual 
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estava produzindo alguns deslocamentos nas ciências sociais. No entanto, nesta época, nas áreas 

psicológicas, pouco se tinha alterado. A visão de gênero, como aponta o autor, continuava algo 

essencialista, imutável, dando forças ao binarismo, apesar de que grupos e movimentos de 

militância trans tivessem começado a se mobilizar. Hoje, décadas após essas primeiras 

pesquisas, observa-se o recrudescimento de um imaginário conservador, desumano e impiedoso 

sobre os sujeitos-trans, reforçado pela conjuntura política nacional.   

 Cerca de uma década depois, os sentidos sobre a população trans continuam em disputa. 

Por outro lado, ainda que se possa observar mais sujeitos trans na mídia como cantores, artistas, 

na militância, discursos binários se tornam os hegemônicos e os sujeitos são enquadrados em 

categorias binaristas.          

Do ponto de vista dessas ciências psi, como temos visto, muitas coisas mudaram nesses 

poucos anos, embora ainda existam alguns profissionais mais conservadores filiados aos 

sentidos que entendem travestis e transexuais como sujeitos que sofrem algum tipo de 

transtorno de identidade ou disforia de gênero ou, também, o surgimento de falácias como a 

psicologia cristã, como teoria que tenta fazer uma fusão entre psicologia e teologia cristã para 

explicar o comportamento humano.    

Neste ponto da tese, faz-se necessário trazer à baila algumas discussões do campo da 

psicanálise com vistas a contribuir a uma compreensão das identidades de gênero transgêneras 

e sua relação com o corpo.         

Como já apontado no tópico anterior, com Freud, o corpo teve um papel fundamental 

na manifestação dos sintomas, pois o que foi recalcado no inconsciente, visto como a estrutura-

funcionamento, na qual os desejos não suportados pelo ego são postos, retorna através de 

sintomas no corpo.        

Ao pensar a relação inconsciente, desejo e corpo, Freud formula a sua teoria acerca da 

sexualidade humana e esta tem sido uma questão fulcral na teoria psicanalítica. Em “Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade”, texto com data original de 1905, o autor observa que o 

desenvolvimento psicossexual se inicia desde muito cedo e passa por diversas fases até chegar 

a um período de latência, quando as pulsões sexuais ficam adormecidas e retornam no período 

chamado de puberdade. Freud também aponta as partes do corpo sujeitas ao prazer em cada 

fase. Com isso, o autor propõe a sua teoria da sexualidade na qual as fantasias, os desejos e os 

objetos sexuais são da ordem do inconsciente e são fomentadas pelo Complexo de Édipo que 

funda todo o psiquismo humano.        

 Freud (2016) utiliza vários exemplos de sexualidade para embasar a sua teoria e um 
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deles é o caso do hermafroditismo40 (denominação usada pelo autor), considerado, na época da 

escrita da sua teoria, como uma anomalia, mas, que, em contrapartida, comprova a teoria da 

bissexualidade humana na qual, além de termos objetos sexuais duplos, a constituição do ser 

humano também apresenta uma predisposição anatômica ao duplo, à bissexualidade (ou 

bissexuação), isto é, apresentam uma parte masculina e outra feminina. Seguindo esse estudo 

sobre essas supostas anomalias, Freud apresenta os invertidos como aqueles que têm o objeto 

sexual invertido. Em nenhum desses casos, o autor, apesar do pensamento corrente da época, 

põe a responsabilidade dos desejos e fantasias dos sujeitos nestes mesmos, pois, como indica a 

teoria psicanalítica, os sujeitos são afetados, mesmo que não saibam, pelo inconsciente e não 

têm controle sobre isso.   

Sobre este respeito, Poli (2007, p. 11) diz que      

 

nos pautamos na afirmação de nossa identidade sexual, por um único referente: a 

anatomia. O que, contudo, não deixa de apresentar problemas. Se a correspondência 

anatômica bastasse para que pudéssemos acender a uma posição sexuada, não 

passaríamos a vida nos indagando sobre o que significa afinal “ser homem” ou “ser 

mulher”; não padeceríamos do sofrimento de quem, em relação ao sentido sexual de 

nossos atos, nunca sabemos bem como será acolhido e significado pelo Outro. 

Padecemos, neurótico que somos, da tentativa de construir uma imagem que possa 

corresponder ao que supomos ser um homem ou uma mulher. Apelamos à anatomia, 

mas ela não é suficiente para os proteger da questão, “o que o Outro quer de mim?” 

(op. cit.).  
 

Para a autora, a nossa identidade sexual não pode ser definida por características 

anatômicas, pois na nossa relação neurótica com o mundo, sempre estamos em sofrimento 

psíquico na relação com o Outro. Noção, como dissermos anteriormente, cunhada por Lacan 

para referir-se ao lugar simbólico, da linguagem, da lei, do inconsciente. (ROUDINESCO; 

PLON, 1998). Assim, as categorias de gênero e de identidade sexual são materializadas na/pela 

linguagem, uma vez que nunca cessamos de nos questionar o que o Outro quer de nós. Essa 

parece ser uma questão fundamental nos discursos acerca da transexualidade, a relação entre a 

identidade (sexual) e o corpo.    

                                                           
40 As pessoas intersexuais são aquelas que possuem caracteres sexuais, sejam cromossomos, gônadas e/ou órgãos 

genitais tanto biologicamente femininos como masculinos. Assim, do ponto de vista biológico, há uma dificuldade 

em “classificar” esses indivíduos como totalmente femininos ou masculinos. Geralmente, no nascimento dessas 

pessoas, é escolhido pelos médicos o sexo do bebê. Dessa maneira, existe a possibilidade de algumas pessoas 

intersexuais, por terem sido normatizadas em um tipo de gênero, se considerarem trans por não se identificarem 

com o gênero que lhes atribuíram. Sobre esse tipo de condição, mas utilizando a terminologia antiga 

“hermafrodita”, que traz uma memória patologizante, Foucault já discutiu Em a História da Sexualidade (2014) e 

em Os anormais (2014b), como essas pessoas eram vistas no decorrer da história como criminosas por “enganar” 

a lei que não conseguia defini-los como homens ou mulheres, nos séculos XVIII e XIX. Anteriormente, da idade 

clássica até pelo menos o início do século XIX, eles eram considerados monstros, e assim, demonizados, 

executados, queimados vivos. 
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No bojo desses discursos, as identificações de gênero são, muitas vezes, deslegitimadas 

em função da anatomia humana, como se esta respondesse a angustiante busca acerca do que é 

ser homem e o que é ser mulher, que esbarra nos discursos da anatomia, também em discursos 

essencialistas e existencialistas, que dizem respeito à existência de uma essência do que é ser 

homem ou mulher e a uma total liberdade em escolher o que quer ser, a identificação de gênero, 

sexualidade, etc.  

Desde 2017, por exemplo, observa-se uma grande quantidade de discursos transfóbicos 

e conservadores no cenário do esporte brasileiro com relação à jogadora de vôlei Tifanny 

Abreu. A atleta é a primeira mulher trans a jogar na liga de vôlei brasileiro, porém já jogou 

anteriormente em clubes de outros países como a Itália41. Tifanny é o centro das atenções nas 

notícias sobre o esporte feminino desde que começou a jogar em clubes brasileiros. Há várias 

matérias, vídeos e reportagem sobre ela e pessoas que torcem contra e a favor dela. Destaco 

aqui um post de Ana Paula Henkel, uma ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei, a respeito 

desse momento que seria um avanço no esporte brasileiro, mas, que, ao contrário, foi visto 

como algo negativo para um grupo de pessoas. 

 

Sequência Discursiva 1 (SD 1)42 

Como princípio de análise, tenho pensado, a partir de Courtine (2014), as sequências 

discursivas (SD) como recortes discursivos do corpus que dizem respeito às materialidades que 

podem ser verbais, visuais ou verbo-visuais. Vamos à análise da SD1.  

                                                           
41 Matéria de quando a jogadora fez parte de um clube na Itália. https://globoesporte.globo.com/volei/noticia/na-

italia-transexual-brasileira-quebra-barreiras-e-joga-entre-as-mulheres.ghtml acesso em 10/04/2018 
42 Link do post:  https://twitter.com/AnaPaulaVolei/status/942734955464966144, acesso em 04/09/2017. 

https://globoesporte.globo.com/volei/noticia/na-italia-transexual-brasileira-quebra-barreiras-e-joga-entre-as-mulheres.ghtml
https://globoesporte.globo.com/volei/noticia/na-italia-transexual-brasileira-quebra-barreiras-e-joga-entre-as-mulheres.ghtml
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Utilizando-se da rede social Twitter43 para falar com seus seguidores, Ana Paula Henkel 

se põe na posição de porta-voz das jogadoras de vôlei, mas antecipa uma repercussão de algo 

que ela chama de patrulha injusta. No seu post, a ex-atleta põe a questão de que há injustiça em 

colocar Tiffany junto com jogadoras cisgêneras em função de diferença anatômica, pois, para 

ela, o corpo de Tiffany foi construído pela testosterona durante toda a vida, o que a faria estar 

num nível superior às demais jogadoras. E sugere uma seleção feminina apenas para mulheres 

trans. Aqui, o binarismo de gênero nas posições de jogos faz com que, apelando para a questão 

anatômica, Ana Paula, além de pouco conhecimento em torno da relação transgeneridade e 

corpo, produza um discurso transfóbico, que exclui os sujeitos-trans das práticas esportivas. 

Esse tipo de discurso é pensado aqui como uma prática discursiva que visa a silenciar ou apagar 

a existência de pessoas trans, seja invalidando a identidade de gênero dessas pessoas, 

reforçando o cissexismo ou subjugando esses sujeitos.      

 Esse silenciamento sobre os corpos e sobre os sujeitos trans censura certos sentidos, 

impedindo-os de ecoar na história, produzindo, além disso, uma exclusão, o banimento da 

transexualidade nesse espaço.         

 Para Orlandi (2013), o silêncio tem diferentes formas de significar, ele não é vazio, mas 

produz significado. Ao analisar as formas de silenciamento, a autora apresenta duas maneiras 

pelas quais ele se materializa na linguagem. A primeira, chamada de silêncio fundador, é a 

condição necessária para a produção e movimentação dos sentidos, ou seja, a produção do 

discurso, que abre às possibilidades de significação. A outra forma é a política do silêncio que 

consiste no fato de interditar sentidos, subdividindo-se em silêncio local, a interdição do dizer, 

calando a voz do sujeito, proibindo-o de dizer; e silêncio constitutivo, a maneira pela qual, para 

não se dizer x, dizemos y. Ou seja, para produzir alguns discursos, sentidos, enunciados, outros 

precisam ser silenciados.    

Essas características do silêncio, a de calar sentidos ou dizer outros para que uns não 

sejam ditos, podem ser vistas nos discursos sobre a transgeneridade. Há sentidos dos/sobre os 

corpos que a população trans não podem/devem produzir em determinada conjuntura, sendo 

censurados, silenciados, apagados, em função de uma cisnormatividade compulsória que exclui 

as pessoas trans do direito à vida pública normal, como qualquer pessoa, independente da 

identidade de gênero. Assim, Ana Paula, em seu post, em nome de uma suposta justiça, não diz 

que sujeitos-trans não deveriam estar no esporte uma vez que categorias de jogos para 

transexuais, atualmente, é inexequível.     

                                                           
43 Neste trabalho me dedico às redes sociais, no entanto, meu foco é o Facebook. Twitter comparece aqui como 

um caso ilustrativo sobre a discusivização em torno do esporte e transexualidade. 
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É produzido, então, um silêncio local que interdita dizeres sobre identidades trans, que 

interdita a existência desses sujeitos, seja pela Igreja, por alguns políticos ou por outros saberes 

médicos, jurídicos que corroboram para um imaginário social sobre uma chamada ideologia de 

gênero, como se existisse a possibilidade de assepsia da linguagem, das relações sociais e dos 

gêneros do funcionamento da ideologia.    

No que diz respeito a Tiffany, reconhecida oficialmente44 como uma mulher, ela obteve 

o direito de jogar em clubes femininos reconhecidos pela Federação Internacional de vôlei. A 

jogadora, além do uso de bloqueadores de testosterona, que a faz apresentar esse hormônio em 

menor quantidade de que mulheres cisgêneras; como todas as outras jogadoras, ela precisa fazer 

exames hormonais regularmente, e estes atestam a equidade entre Tiffany e as outras jogadoras 

de vôlei dentro dos parâmetros internacionais para o esporte feminino. Dessa maneira, não há 

alguma injustiça em colocar uma jogadora trans e outras cis para disputar alguma modalidade 

esportiva45, ademais há um degaste maior no metabolismo das jogadoras que tomam hormônios 

em relação às que não fazem uso de terapias hormonais.     

 A relação dos sujeitos desejantes com o corpo, com suas (re)formulações é atravessada 

pela constante questão “o que o Outro quer de mim”? O autor, no Seminário 20, afirma:  

O Outro deve, por um lado, ser novamente martelado, espedaçado, para que tome seu 

pleno sentido, sua ressonância completa. Por outro lado, convém colocá-lo como termo 

que se baseia o fato de que sou eu que falo, que só passo falar de onde estou, identificado 

a um puro significante. O homem, a mulher, eu disse da última vez, não são nada mais 

que significantes. Que eles recebem sua função. O Outro, na minha linguagem, só pode 

ser portanto o Outro do sexo (LACAN, [1975] 2008 p. 45). 

 

 Neste Seminário, o mais, ainda, o autor, ao falar sobre o Outro, relaciona-o com os 

significantes, os quais tem primazia na sua teoria. Esse retorno à noção em evidência – o Outro 

– demonstra que este como lugar simbólico é o lugar necessário da identificação, com os 

significantes. Uma vez que as noções de homem e mulher não são mais que significantes, ou 

seja, para Lacan, não apresentam sentido, através dos usos linguageiros que sentidos são postos 

nestes. Assim, o Outro é o Outro da diferenciação sexual, dessa relação imaginária que se dá 

pela linguagem.       

                                                           
44  Vale salientar que, apesar do Estado ser quem legitima ainda hoje a transexualidade, a identidade de gênero é 

baseada na auto-identificação e não é algo fixo, categórico, há um movimento dos sujeitos na História. Cito, a fim 

de exemplificação, a cantora brasileira Liniker que, no começo da sua carreira, preferia estar longe dos “rótulos”, 

se apresentando como alguém de identidade não-binariedade, ou seja, não se identificada com a binariedade de 

gênero “homem” x “mulher”. No entanto, atualmente, ela se identifica como uma mulher trans. Essas duas 

identificações de gênero estão situadas na transgeneridade uma vez que não correspondem ao modelo cisgênero. 
45 Nessa seara, vários discursos de militância foram divulgados em resposta aos discursos contra a participação de 

Tiffany Abreu em ligas femininas. Por exemplo, as matérias  como http://www.nlucon.com/2017/03/atletas-trans-

levam-vantagens-em.html e http://midianinja.org/amaramoira/amara-moira-uma-selecao-feminina-so-com-trans/ 

com acessos em 10/04/2018. 

http://www.nlucon.com/2017/03/atletas-trans-levam-vantagens-em.html
http://www.nlucon.com/2017/03/atletas-trans-levam-vantagens-em.html
http://midianinja.org/amaramoira/amara-moira-uma-selecao-feminina-so-com-trans/
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Ainda neste seminário, o autor reflete a relação entre sexo e gozo, refletindo que este é sempre 

incompleto. Para pensar o sexo, há um retorno e aprofundamento do aforismo sobre a não 

existência da relação sexual na relação com o outro e, por conseguinte, com o Outro. O Outro 

segue sendo o Outro e não há possibilidade de existir o Outro do Outro, “esse lugar onde vem 

se inscrever tudo que se pode articular de significante” (LACAN, [1975] 2008, p. 87), assim 

sendo, este é barrado, incompleto, marcado na teoria como (A), de Autre.   

 Uma vez que trouxemos Lacan para explicitar a noção de Outro, retomo à pergunta de 

Poli (2007) “O que o Outro quer de mim?” A autora diz que não podemos nos proteger desta 

questão. Na relação dos sujeitos com a sociedade, com a lei, tal questionamento sempre se faz 

presente. No que diz respeito às questões de gênero, de transgeneridade, parece ser mais forte. 

Certos que vivemos em sociedade, essa questão, que vem do lugar simbólico, instaura-se na 

nossa relação com o outro (outrinho, grafado com minúsculo), esse outro imaginário, lugar da 

relação com a alteridade.   

Vejamos a imagem abaixo: 

 

Sequência Discursiva 2 (SD 2)46 

                                                           
46 Link https://www.facebook.com/Transgressiva/posts/529500343921229 , acesso em 17/10/2017. 

https://www.facebook.com/Transgressiva/posts/529500343921229
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Na SD acima, print de uma matéria postada na página Transgressiva, atualmente 

nomeada como “Lana, transgressiva”47. Uma referência à criadora da página de militância 

LGBTI+, sobretudo trans, Lana de Holanda, que, como diz na descrição da página, é escritora 

e youtuber, além de ser a primeira assessora trans/travesti na Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro.           

A matéria postada na página traz duas imagens de Thammy Miranda, homem trans, ator 

e cantor brasileiro, responde de maneira satírica às demandas de internautas que propunham 

desafios a ele “mostrar o saco” e “virar homem”. Após vários desses ataques transfóbicos, 

Thammy aceita os desafios e brinca com tais enunciados, mostrando a foto de saco plástico e 

virando um homem de cabeça para baixo, como se vê acima. Tais enunciados deslegitimam a 

identidade de gênero de Thammy. Ao fazer um jogo com as palavras produzidas pelos 

internautas, ele critica a visão biologicizante que reduz o gênero ao órgão sexual através da 

ironia e, com ela, produz resistência, fazendo coisas inesperadas, como virar um outro homem 

de cabeça para baixo, uma vez que ele mesmo não precisa “virar” nada, pois já o é. Este sujeito, 

assim, como parte de sujeitos transmaculinos sempre têm que lidar com essa questão. A 

alternativa deste foi usar da figura da ironia para jogar com os enunciados transfóbicos, 

equivocando-os e demonstrando a falibilidade destes.     

 Nessa relação, houve outra notícia sobre Thammy Miranda que provocou diversos 

discursos nas redes sociais, com comentários com sentidos na mesma direção daqueles que 

foram respondidos na primeira imagem.         

O comentário é uma ferramenta recorrente no espaço virtual, mas, desde muito, já era 

uma ferramenta utilizada de outras maneiras e em outros espaços. Do ponto de vista filosófico, 

Foucault ([1970] 2014) o pensa como um procedimento de delimitação e controle do discurso48, 

sendo este um procedimento interno, uma vez que exerce um controle sobre eles mesmos, 

retomando, transformando o que é dito no discurso anterior. Para ele, “muitos textos maiores 

se confundem e desaparecem, e, por vezes, comentários vêm tomar o primeiro lugar” 

(FOUCAULT [1970] 2014, p. 22). Nesse sentido, alguns comentários podem se afastar daquele 

“primeiro” texto, deslocando sentidos, produzindo outros dizeres.    

 Foucault ([1969] 2014), em A arqueologia do saber, define o que, para ele, é discurso 

como um conjunto de enunciados que fazem parte de uma mesma formação discursiva, 

apresentando, também, um conjunto de regras anônimas determinadas no tempo e no espaço. 

                                                           
47 Acesso à página em 17/04/2018. 
48 Agradeço a Milene Leite pela sugestão em pensar as áreas de interdição pensadas por Foucault como um dos 

mecanismos de controle do discurso. 
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O autor reflete sobre esse conceito durante a sua fase arqueológica em que visa a descrever os 

tipos de discursos que fundamentam os saberes e as ciências. Posteriormente, Foucault 

relaciona o discurso com o poder e o controle com vistas a refletir sobre a genealogia do poder. 

Nesse trabalho, a noção de discurso que trabalharemos é a proposta por Pêcheux que 

discutiremos no próximo capítulo.     

Sobre o controle dos discursos em que a prática discursiva é controlada, selecionada e 

organizada com vistas a conjurar seus perigos e poderes (FOUCAULT, [1970] 2014), o autor 

afirma que existem os processos de exclusão dos quais o mais evidente é a interdição, pois não 

se tem o direito de se dizer tudo. Nas palavras do autor, 

 

Notaria apenas que, em nossos dias, as regiões onde a grade é mais cerrada, onde os 

buracos negros se multiplicam, são as regiões da sexualidade e as da política: como se 

o discurso, longe de ser esse elemento transparente ou neutro no qual a sexualidade se 

desarma e a política se pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de modo 

privilegiado, alguns mais temíveis poderes (ibidem, p. 9). 

 

Como aponta o autor, há uma interdição nessas áreas, pois, pelo discurso, mostram-se 

as disputas sobre esses conhecimentos, mas é também pelo discurso que se luta, é um espaço 

de se dizer sobre determinadas áreas que desejamos na prática discursiva. Assim, o saber sobre 

a política e sobre sexualidade são áreas “perigosas” na sujeição das pessoas, precisando ser 

interditadas pelos mecanismos de poder. Ao pensarmos a transgeneridade, por exemplo, há a 

necessidade de o Estado controlar determinados discursos, através da lei e da legitimação desses 

sujeitos, uma vez que, na luta trans, estão presentes a política e uma sexualidade não 

cisnormativa.     

A ferramenta comentar, como funciona nas redes sociais49, também é um lugar de 

subjetivações, tomadas de posição em relação ao que se está comentando. É nesse sentido que 

Dela-Silva (2015) diz que este espaço se constitui sob a evidência de “liberdade” dos sujeitos, 

sendo assim, um lugar onde imaginariamente “tudo se pode dizer”, “sem limites de espaço” e 

“com circulação imediata”. É sob aparente liberdade e fácil circulação que alguns sujeitos-

internautas discursivizaram a partir dos comentários a matéria que apresentava fotos de 

Thammy com sua namorada, após as transformações corporais que ele realizou. A matéria foi 

                                                           
49 Os comentários, em alguns portais de notícias, apresentam o aviso que são de responsabilidade dos autores e 

não expressam a opinião da instituição. Vale ressaltar que esses sites, e, também, os perfis e páginas do Facebook 

apresentam um mecanismo de censura, no qual, alguns administradores podem escolher os comentários que 

aparecerão, apagar outros, filtrar, etc, ou seja, há um controle do discurso. 
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postada no portal de notícias Metrópoles e, também, publicada na página desse site no 

Facebook50. Trago abaixo uma SD para analisar esse funcionamento. 

 

Sequência Discursiva 3 (SD 3) 

  

Numa relação parafrástica, uns com tons mais agressivos e com xingamentos, os 

comentários expostos acima negam Thammy como uma pessoa de identidade de gênero 

transmasculina.51 Em 1, ele é “uma mulher que quer ser homem”, assim, Thammy apenas quer 

ser algo que, para o sujeito-comentador, não é. Aqui, tenho tomado como sujeito-comentador 

aquele que produz um gesto de leitura sobre a publicação de algum texto veiculado na internet 

através da ferramenta comentar, produzindo seu dizer, tomando uma posição subjetiva sobre 

aquele discurso.        

                                                           
50 Esta publicação e, também, a imagem 2 podem ser encontradas no link 

https://www.facebook.com/metropolesdf/posts/1673390386284271?comment_id=1805624309720317&ref=notif

&notif_t=share_comment&notif_id=1477664517251549 (acesso em 27/03/2018)  
51 Em 2020, em campanha publicitária da empresa Natura para o dia dos Pais, Thammy foi contratado para divulgar 

a marca em suas redes sociais. Outra foram produzidos vários discursos transfóbicos e ataques ao ator, pondo em 

xeque, agora, a sua representatividade como pai. Nesses discursos, encontramos a recorrência da deslegitimação 

da identidade de Thammy Miranda como um homem trans, ao passo que muitas outros influenciadores digitais, 

cantores e atores entrarem em cena na defesa e apoio a Thammy. (Para mais, 

https://contigo.uol.com.br/noticias/famosos/thammy-miranda-se-pronuncia-em-video-e-manda-a-real-se-eu-nao-

te-represento-existem-outros-que-representam.phtml. Acesso em 30/07/2020) 

https://www.facebook.com/metropolesdf/posts/1673390386284271?comment_id=1805624309720317&ref=notif&notif_t=share_comment&notif_id=1477664517251549
https://www.facebook.com/metropolesdf/posts/1673390386284271?comment_id=1805624309720317&ref=notif&notif_t=share_comment&notif_id=1477664517251549
https://contigo.uol.com.br/noticias/famosos/thammy-miranda-se-pronuncia-em-video-e-manda-a-real-se-eu-nao-te-represento-existem-outros-que-representam.phtml
https://contigo.uol.com.br/noticias/famosos/thammy-miranda-se-pronuncia-em-video-e-manda-a-real-se-eu-nao-te-represento-existem-outros-que-representam.phtml
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Em 2, Thammy é tratado com pronomes femininos sendo visto como uma pessoa 

“vestida de homem, assumindo sua alma masculina”, retomando sentidos que ecoam sobre 

pessoas trans vestirem roupas de outros gêneros, como se algum tipo de vestimenta pudesse 

reafirmar o gênero. Além disso, fica não-dito um outro sentido: pessoas trans estariam em 

corpos “errados”, e, ao “aceitar a sua alma”, que seria de outro gênero eles poderiam, assim, 

serem felizes.           

Em 3, ele não pode ser homem por não ter pênis para urinar e “deixar o último pingo 

cair na cueca”. Portanto, masculinidade estaria representada pela presença ou não do pênis, 

retomando e reduzindo o gênero à biologia.      

Por último, em 4, este sujeito é considerado uma mulher lésbica e, para o sujeito-

comentador, não há necessidade “de se parecer com um homem”, reafirmando, outra vez, o 

imaginário que pessoas trans tentam ser o que não são e, para isso, se vestiriam do gênero oposto 

para “enganar” os incautos, havendo, dessa forma, uma confusão entre identidade de gênero e 

sexualidade.          

Nesses discursos, mesmo que tentando defender a liberdade de Thammy em fazer as 

alterações corporais para “se encontrar”, como aponta o comentário 2, este sujeito-trans, em 

nenhum momento, é visto por outros como deseja, como homem. É tratado sempre no feminino 

e seu gênero é reduzido à sua genitália. Além desses discursos negarem a construção social do 

gênero, a autoidentificação, neles há uma correspondência essencial entre a genitália, o sexo 

biológico52 e o ser homem ou mulher na sociedade. Os enunciados: 1.Uma mulher que quer ser 

homem. 2.Vestida de homem, assumindo sua alma masculina. 3.Não pode deixar o último pingo 

cair na cueca. 4.Não há necessidade de se parecer homem; estão em uma relação parafrástica 

com enunciados como: a) Uma mulher é sempre uma mulher. b) Há vestimentas de mulheres e 

de homens; a alma pode ter um gênero e o corpo outro. c) homem tem pênis. d) não há 

necessidade de se parecer o que não é.       

 Ainda que muitos desses discursos sobre liberdade de escolhas e de desejos em relação 

ao gênero sejam vistos, atualmente, como algo a se repensar, muitos deles contribuíram para as 

discussões atuais acerca do gênero, mesmo como algo a ser retomado para mostrar seus 

equívocos.         

                                                           
52 Para Butler, o sexo biológico também é uma construção. Assim, “Se o caráter imutável do sexo é contestável, 

talvez o próprio construto chamado “sexo” seja tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, talvez o 

sexo sempre tenha sido gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero se revela absolutamente nula” 

(BUTLER, 2015, p. 27) 
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 Nos estudos da psicanálise, por exemplo, como aponta Roudinesco (2003), Freud 

contribuiu para uma reflexão que se distanciava da noção de instinto humano baseada na 

reprodução e, também, do que se entende no senso comum como destino. Para Roudinesco e 

Plon (1998), a escolha pela palavra Pulsão (Trieb, em alemão) correspondeu a uma preocupação 

de Freud em evitar qualquer confusão com acepções como instinto e tendência. Assim, ele 

pretendia marcar a especificidade do psiquismo humano, preservando o termo Instinkt para 

qualificar o comportamento dos animais. Este conceito está estreitamente ligado ao de libido e 

narcisismo, constituindo os três grandes eixos da teoria freudiana sobre a sexualidade e consiste 

na carga energética que se origina em alguma atividade motora do organismo e do 

funcionamento psíquico inconsciente do ser humano, como nos elucidam Roudinesco e Plon 

(op. cit.).      

Sobre essa noção, o analista de discurso Baldini (2017) acrescenta que 

 

o conceito de pulsão em Freud está ligado ao fato de que temos um corpo e atravessado 

pela linguagem, acentuando o fato de que o pulsional é o registro dos representantes 

psíquicos de estímulos internos, um conceito, como enfatiza o autor, no limite entre o 

psíquico e o somático, portanto situado num lugar de borda entre a natureza e a cultura, 

sem se confundir com nenhum dos dois termos (BALDINI, 2017, p. 25). 
    

 

 Baldini destaca que o conceito de pulsão se diferencia de instinto no sentido de que 

temos um corpo atravessado pela linguagem, situado na borda entre a natureza e a cultura. 

Nesse ponto, o autor se aproxima da discussão de Poli (2007), já mencionada anteriormente. 

Esta autora diz que há uma relação entre a pulsão e o corpo, pois a pulsão inclui a representação 

do corpo, a sua inserção psíquica. “Ela pressupõe o compartilhamento da linguagem por uma 

determinada comunidade cultural (o Outro) e o suporte de construção da imagem corporal e de 

seus orifícios com base na extrema dependência do bebê aos outros mais próximos que se 

ocupem dele” (POLI, 2007, p. 13). As pulsões têm, portanto, uma fonte corporal, ligada às 

membranas e ao contato destas membranas, zonas erógenas, com o outro é que ocorre a 

erotização via pulsionalidade. A fonte das pulsões dirige a um objeto, mas não há o encontro, 

porque este é um objeto perdido. Assim, a pulsão cria o objeto, o envolve e retorna sobre si 

mesma, encontrando a sua meta, a satisfação, que é a fonte do conflito, dos sintomas.   

 Nessa seara, o psicanalista Birman (1999, p. 32) propõe que estas zonas erógenas 

“seriam os lugares privilegiados onde se estabeleceriam as relações intrínsecas entre o dentro e 

o fora do corpo, indicando, pois, a porosidade corporal”. Assim, cabe ao imaginário da 

anatomia completar, através da erogeneidade, o corpo, o qual não é contínuo, há falhas, fendas. 

Para este autor, são as zonas erógenas que delineiam a (des)continuidade corporal que é 
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descontruída pela sexualidade. No entanto, isso revela uma fratura no corpo uma vez que, se o 

corpo fosse completo, fechado, o erotismo seria impossível. Então, através do erotismo, o 

sujeito busca a completude corporal, fechar suas fendas e “barrar o abismo entre o dentro e o 

fora” (ibidem, p. 33)    

Seguindo a leitura de Freud, Poli (2007) diz que a representação psíquica da pulsão e as 

zonas erógenas resultam da forma como uma dada cultura sustenta o que Freud denominou com 

complexo do próximo, que diz respeito à visão da prematuração física e psíquica dos bebês 

humanos que necessitam do outro para sobreviver, do desejo maternal, ou seja, o Outro 

primordial, o simbólico, que constitui seu corpo com o desejo.  

Retornando a relação entre a sexualidade humana e o corpo, Birman (1999, p. 22) aponta 

que ela se inscreve anteriormente na fantasia, sendo este o campo, portanto, o do erotismo. 

Dessa maneira, não existiria sexualidade sem fantasia. Então, a partir da fantasia, que 

fundamenta a sexualidade, é que se pode assumir diferentes comportamentos. Isto é, o 

comportamento é o elo final entre a cadeia de relações na fantasia do sujeito. Logo, o sexo seria 

um efeito distante do sexual, algo entre o enigmático e obscuro do erotismo e a fantasia é onde 

se decifraria esse enigma e cessaria a obscuridade. Assim, 

Essa ênfase conferida ao registro da fantasia indica o lugar psíquico onde a 

sexualidade se esboça e se materializa para se desdobrar então no registro do corpo. 

Enquanto corporeidade, o fantasma se materializa, pois ele é corporal antes de tudo. 

Não existiria aí propriamente oposição entre o psiquismo e o corporal, pois o fantasma 

seria a maneira pela qual o gozo e o desejo se modelam enquanto corpo. Contudo, não 

se pode esquecer que o corpo não é nem somático nem tampouco o organismo, mas 

ultrapassa em muito o registro biológico da vida, sendo marcado pelas pulsões. Foi 

essa uma das descobertas fundamentais da psicanálise no que concerne ao erotismo. 

Nesta oposição tensa entre os registros do corpo e do organismo/somático pode ser 

perfeitamente depreender que, para se realizar, o erotismo pode se contrapor 

efetivamente à ordem da vida (BIRMAN, 1999, p.22-23). 

 

 Birman, como apontado acima, reafirma o papel da fantasia na sexualidade humana 

como algo que se esboça e se materializa no corpo. Este corpo, o qual se discute nessa seção, 

não é, portanto, nem somático nem tampouco o organismo. Como afirma o autor, o corpo 

ultrapassa o registro biológico, marcando-se de pulsões. E essa foi a grande descoberta 

fundamental da psicanálise no que tange ao erotismo. Freud e seus escritos sobre os sintomas e 

a sexualidade humana abriram precedentes para outras leituras sobre o corpo, como, por 

exemplo, a de Lacan, em seus seminários, quando retoma aos textos do pai da psicanálise. 

 Ao prosseguir sua teorização, Birman (1999), ao retomar Lacan, diz que a finalidade do 

corpo é gozar. A noção de gozo em psicanálise não se refere ao orgasmo, mas é a alegria intensa, 

prazer extremo, o êxtase, ou seja, a energia do inconsciente. Assim, o prazer de que fala a teoria 

psicanalítica se dá pela satisfação de uma necessidade, na qual a satisfação das pulsões, de 
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autoconservação é o modelo. Essa satisfação pulsional é, para Freud, a realização de um desejo 

inconsciente. Em Lacan, o corpo tem por finalidade o gozo, e este ocorrerá a qualquer maneira 

ou custo. Assim, a incompletude do corpo, por conseguinte, do sujeito, é que empurraria este 

para o outro, para suprir a experiência da satisfação e do gozo. O corpo, pois, seria 

posteriormente unificado a partir da erotização, constituindo-se, assim, em um corpo totalizado 

em torno de uma imagem corporal, “seria através do outro, representado originalmente pelas 

figuras parentais, que a unidade corpórea seria prefigurada e antecipada, oferecendo, ao mesmo 

tempo, instrumentos para a sua materialização” (BIRMAN, 1999, p. 35).   

 Para este autor, seria essa relação entre sujeito e o outro, a alteridade, que há a construção 

do eu e do corpo unificado, pois a experimentação de ter e ser eu implicaria para o sujeito 

habitar um corpo unificado. Lançando mão de Freud, novamente, Birman diz que não existiria, 

portanto, eu sem corpo, afastando-se, dessa forma, das concepções idealistas e racionalistas. 

 

Não existe apenas um registro corporal, mas múltiplos registros de corporeidade. 

Estes são diversos e diferentes, irredutíveis, pois, uns aos outros. Com efeito, os 

diferentes destinos das forças pulsionais, que mapeiam e territorializam o organismo, 

tecem meticulosamente as diversas regiões de corporeidade. Constituem-se, assim, 

diferentes, modalidades de corpo-sujeito, com níveis crescentes de complexidade. 

Eles seriam regulados pelos diferentes princípios reguladores do psiquismo. Em 

todos, no entanto, estamos sempre imersos no campo um sujeito encorpado e 

incorporado, no qual a subjetividade se torna imediatamente carne e corpo se torna 

sujeito (BIRMAN, 1999, p. 160). 

 

 Como temos dito, para a psicanálise, a carne deixa de ser apenas um pedaço de material 

orgânico e torna-se corpo quando é atravessado pelo simbólico. É a linguagem que põe sentidos 

para e pelo corpo, para tanto, subjetivação dos sujeitos em uma determinada conjuntura sócio-

histórica. Dessa maneira, os sujeito-trans se constituem pelo seu corpo dissidente da lógica 

binarista, e também na relação do olhar do outro, materializando sentidos outros, produzindo 

resistências, dando a saber do encontro com o real, do impossível de simbolizar.  

 Este registro, o real, como reflete, Maliska (2010), é “o lugar do impossível ser inscrito 

dentro de uma cadeia significante”. Este registro diz daquilo “que não é simbolizável, que 

permanece como sempre externo ao sujeito [...] aquilo do qual o simbólico nunca poderá 

escrever nada” (BALDINI; MARIANI, 2013, p. 112). Ainda sobre esse real o qual apenas nos 

deparamos com ele, Baldini (2017), diz que ele não cessa de não se escrever. Assim, para o 

autor, quando falamos das sexualidades e, acrescento, do gênero, estamos às voltas com o real 

e com o fracasso de tentar simbolizá-lo. Nesse sentido, aqui, podemos compreender que os 

corpos trans não cessam de inscrever sentidos (im)possíveis sobre as masculinidades e sobre as 

feminidades, revelando o não binariedade dos sentidos e dos sujeitos, isto é, a há espaço para a 

movência e para a não completude. Dessa maneira, os sentidos do/sobre os gêneros estão numa 
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relação com o não-simbolizável, há sempre uma tentativa de delimitar o escopo dos gêneros.

 Neste capítulo, a fim de compreender algumas discussões do/sobre o corpo, fez-se 

necessário um recorte entre a filosofia, antropologia e a psicanálise no que diz respeito às suas 

possíveis contribuições para uma teorização sobre o corpo trans. Partimos, então, para a 

discussão do ponto de vista da análise do discurso.   
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3. O CORPO COMO OBJETO DISCURSIVO: ENLACES ENTRE SENTIDOS, MEMÓRIA, 

RESISTÊNCIA  

 
A metralhadora de olhares, entre curiosos e hostis, tentando entender 

o que somos, tentando nos enquadrar dentro de uma ou outra 

categoria (“é mulher ou homem?”), ao invés de simplesmente 

legitimar a maneira como vivemos nossas vidas, a maneira como 

construímos nossos corpos, nossa identidade, metralhadora de 

olhares que facilmente se converte em violência verbal (“traveco”, 

“ê João”, “seu lixo”, “vaza”) e física, metralhadora de olhares que 

nos recorda a todo momento que, por conta do corpo que somos, por 

conta de não sermos senão nossos corpos, não temos direito de 

ocupar as ruas à luz do dia, de ter família, de frequentar escolas, de 

conseguir trabalho. 

(Amara Moira53, 2016) 

 

Na epígrafe que trago, Amara Moira propõe uma reflexão sobre o corpo trans na 

sociedade brasileira. A autora reflete sobre o enquadramento dos sujeitos em categorias como 

“homem”, “mulher” a partir do olhar do outro. Essas categorias são vistas, de modo geral, como 

evidentes e rígidas. O que se distancia desses polos é alvo de “metralhadoras de olhares”, que 

se convertem em violência verbal e física. Dessa maneira, não se considera como os corpos e a 

relação com os outros sujeitos em uma formação social é uma construção que se dá pelo 

atravessamento da linguagem. Os questionamentos discutidos no capítulo dois sobre as 

evidências do gênero, sobre as construções do corpo, da identidade e o enfrentamento das 

violências sob tais corpos, nos levam a refletir o funcionamento do ideológico e do inconsciente 

na divisão social do gênero. É neste sentido que, como discute a analista de discurso Paveau 

(2019, p. 292), essas teorizações não estão desvinculadas da noção de classe, pois as categorias 

de “homem” e “mulher” estão vinculadas a uma “divisão sexual do trabalho que é socialmente 

construída” (ibidem. p. 292). 

 Para pensar a relação entre gênero e ideologia, este capítulo se ancora teoricamente, 

sobremaneira, na Análise do Discurso (AD). Situo historicamente a teoria. A AD foi concebida 

por Michel Pêcheux e um grupo de estudiosos em torno dele, no Centre Nacional de Recherches 

Scientifiques; difundida no Brasil por Orlandi, desde as décadas de 1970 e 1980, e por outros 

pesquisadores formados, sobretudo, por ela, tem se mostrado como um dispositivo de leitura 

capaz de ir além da superfície linguística mostrando como os sentidos se constituem, 

entrelaçando o campo da língua à história e a ideologia ao inconsciente.   

 No processo de construção teórica, Pêcheux (re)definiu o que seria o discurso. Este é 

                                                           
53 Ativista trans, escritora e professora. Disponível em: https://transfeminismo.com/senao-nossos-corpos/. Acesso 

em: 14/02/2019. 

https://transfeminismo.com/senao-nossos-corpos/
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“efeito de sentidos” entre locutores (PÊCHEUX, [1969] 2014), isto é, a AD se constitui como 

uma disciplina interpretativa, que se interessa em como os sentidos são construídos histórica e 

ideologicamente. Este campo de estudos não prescinde a língua e parte do encontro entre a 

estrutura e o acontecimento (PÊCHEUX, [1983] 2015). Dessa forma, a língua, como algo que 

apresenta uma estrutura, produz sentidos diversos na história. A língua, portanto, está associada 

a uma conjuntura sócio-histórica, a qual contribui fortemente para a produção de sentidos. A 

partir dessa visada, Pêcheux não só se distancia dos modelos behaviorista e jakobsiano da 

época, mas também marca um afastamento de outras teorias linguísticas que surgiam na época, 

como a sociolinguística, o gerativismo, entre outras.     

 Os locutores sobre os quais Pêcheux teoriza não correspondem ao nível individual, 

pessoa física, mas a lugares sociais em uma dada formação social, ou seja, são posições 

discursivas. Assim, o sujeito com o qual a AD trabalha é o do discurso. Não é, portanto, nem o 

sujeito da ideologia, nem o do inconsciente, mas é afetado por essas estruturas-funcionamentos. 

Ou seja, são base das relações sociais e, também, são as formas pelas quais elas funcionam. 

Do campo materialista, o sujeito é atravessado pela ideologia, prática material, que é 

produzida na linguagem. No entanto, a ideologia apresenta um funcionamento atravessado pelo 

inconsciente, assim não temos total domínio de nossos dizeres. E é a ideologia que interpela os 

indivíduos à categoria de sujeitos através do funcionamento dos esquecimentos, quais sejam: o 

número 1, que diz respeito à ilusão de que o sujeito é fonte do sentido; e o número 2, em que 

seu dizer só pode ser dito daquela maneira (PÊCHEUX, [1975] 2009).   

 Ao trazer algumas noções deixadas de fora do corte saussuriano, como sujeito, história, 

sentidos, Pêcheux pensa em uma semântica discursiva, diferente da semântica linguística, mas 

que serve como base da Análise do Discurso. Para Haroche, Pêcheux e Henry ([1971] 2011), 

esta área consiste em uma “teoria das regiões deixadas de lado do campo de aplicações dos 

conceitos e da prática dos linguistas” (HAROCHE; PÊCHEUX; HENRY, [1971] 2011), mas 

que pressupõe “uma mudança de terreno ou de perspectiva” (ibidem).  

Esta mudança de terreno consiste em pensar a língua diferente de como as teorias 

linguísticas pensavam na época, e, assim, analisar e compreender como “as palavras podem 

mudar de sentido segundo as posições determinadas por aqueles que as empregam” (ibidem, p. 

19). É neste sentido que, para a teoria discursiva, sentidos e sujeito se constituem mutuamente 

a partir da linguagem e, como já apontado nessa seção, “o laço que une as ‘significações’ de 

um texto às suas condições sócio-históricas não são meramente secundário, mas constitutivo 

das próprias significações” (ibidem, p. 20, grifos do autor).    

 Para produzir essa mudança na visada pela qual a linguagem era trabalhada no campo 
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das ciências humanas, o autor propõe uma “terceira via” para a Linguística. A via que não se 

insere na antiga reflexão sobre natureza/convenção da língua que perpassa correntes logicistas 

e sociologistas, formas que Pêcheux e Gadet ([1977] 2014) demostram que denegam a política, 

a divisão de sentidos, por se propor ora pela procura de universais linguísticos da teoria 

gramatical, não observando as falhas, equívocos da língua, ora pela descrição empírica dos 

dados, produzindo uma assepsia do sujeito.  Para os autores, essa negação se dá, na primeira 

tendência, ao se falar aparentemente de outras coisas. A segunda recalcando a política quando 

se fala dela ou ao se pensar estar falando dela. A partir dessas reflexões, o autor propõe uma 

semântica de abordagem discursiva, a AD, cunhando noções como discurso e formação 

discursiva54, com um objeto próprio, o discurso, com uma noção-funcionamento, a FD, de base 

teórico-metodológica, a fim de propor um estudo dos processos históricos dos sentidos. 

 Para tanto, esse empreendimento teórico-metodológico se deu a partir da articulação das 

seguintes áreas do saber: o materialismo histórico, a linguística e a teoria do discurso, como 

apresentado na Introdução desta tese. Ademais, essas três regiões, como afirmam os autores, 

são “atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade (de natureza psicanalítica)” 

(ibidem). O que quer dizer que tal teoria tem um papel fulcral na AD, não sendo considerada 

como um quarto campo de saber, mas atravessa e articula os campos do materialismo histórico, 

da linguística e da teoria do discurso.    

Ao se constituir pelas três áreas citadas por Pêcheux e Fuchs, a Análise do Discurso 

também põe questões para elas. Para pensar o discurso, o materialismo histórico traz a reflexão 

de que, nas relações de luta de classes, impulsionadas pela relação entre infraestrutura e 

superestrutura, o que é material precede ao que é ideal. Ou seja, os objetos já estão dados na 

formação social, independente dos sujeitos e as mudanças sociais são influenciadas pela base 

econômica. Na teoria pecheuxtiana, o materialismo permite pensar a contradição e as relações 

de reprodução/transformação da apropriação subjetiva do conhecimento.   

 O autor, em Semântica e Discurso, remonta às teses althusserianas dos aparelhos 

ideológicos do Estado para refletir sobre as condições ideológicas da reprodução/transformação 

das relações de produção, afirmando que estas são contraditórias, como toda divisão de classe. 

A ideologia não está no campo das ideias, mas das práticas, que se materializa em aparelhos 

ideológicos do Estado na/pela linguagem. É nesse sentido que o autor retoma os primados 

althusserianos afirmando que “Só há prática através de e sob uma ideologia” e “Só há ideologia 

pelo sujeito e para sujeitos”.  

                                                           
54 Esta noção, como fulcral, na análise do discurso, será definida posteriormente. A princípio, é importante 

compreender que a partir do gesto analítico podemos agrupar os discursos em redes de saberes. 
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Para Pêcheux (ibidem), ainda com base em Althusser, a ideologia é imutável, socio-

historicamente situada. Ademais, pensando no primado psicanalítico do inconsciente, ela 

também é eterna, ou seja, não tem uma história e é inacessível. Isto é, uma vez que os sujeitos 

são interpelados pela Ideologia, através do que o autor chama de “teatro da consciência”, não 

se têm acesso aos efeitos do ideológico em seus discursos, pois é papel dela apagar o seu próprio 

funcionamento, assim os sujeitos são, desde sempre, já-sujeitos. Dessa maneira, os sujeitos se 

subjetivam pelas evidências de serem fonte do sentido e de ter controle sobre este. 

 É importante compreender que a ideologia55, estrutura-funcionamento, base da teoria 

discursiva, vem, em muitas partes, de Semântica e Discurso, ipsis litteris de Althusser. Assim, 

há, de certa forma, uma diferença entre Ideologia e ideologias. A primeira funciona, de forma 

geral, produzindo as evidências. As ideologias apresentam uma história dada em uma 

conjuntura específica, sendo estas realizações das práticas materiais e de interpelação-

identificação.       

Retomando a discussão sobre esse conceito, Pêcheux, em “Os mecanismos do 

(des)conhecimento ideológico”, ratifica que as estruturas de inconsciente e ideologia produzem 

“uma rede de verdades “subjetivas” evidentes, com o “subjetivas” significando, aqui, não “que 

afetam o sujeito”, mas “em que o sujeito se constitui.”, assim como também constitui o sentido, 

uma vez que não há sentido sem sujeito, esse não é um “vínculo marginal”, mas a tese fulcral 

da interpelação (PÊCHEUX, [1982a] 1996, p. 148-149). 

 Na relação com as teorias linguísticas, a AD focou nos mecanismos sintáticos e na 

enunciação. Nesse sentido, a estrutura linguística e a enunciação demostram como língua e 

sujeito são historicamente situados e, para produção de sentidos, estão imbricados. Importa 

ressaltar que a língua é materialidade do discurso, mas ela tem sua relativa autonomia. Nela, se 

materializam a ideologia, as falhas, as resistências, os sentidos.    

 A teoria do discurso é a forma pela qual o empreendimento de Pêcheux reflete a 

produção de sentidos, algo que o corte metodológico de Saussure, tido como fundador da 

Linguística moderna, deixou de fora da pesquisa científica da linguagem. No texto A semântica 

e o corte saussureano: língua, linguagem, discurso, Haroche, Pêcheux e Henry ([1971] 2011) 

                                                           
55 Acredito que essa distinção entre singular e plural de Ideologia(s) está um pouco difusa na obra máxima de 

Pêcheux, e que, na parte 3 do livro, chamada de Discurso e Ideologia(s), o autor usa em relação de sinonímia as 

formas Ideologia, ideologia e Ideologia em geral distinguindo-as do plural ideologias. De Nardi (2003), nos Anais 

do I SEAD, ao discutir essa parte do livro, também alertou sobre a importância do plural na formulação do título 

do capítulo, entre parênteses. Para a autora, isso marca o caráter contraditório da ideologia que leva a pensar o 

caráter heterogêneo das formações discursivas. Nessa direção, a reprodução/transformações das relações de 

produção se delineiam na relação entre a Ideologia, a forma-sujeito e as ideologias, para marcar que as ideologias 

são práticas materiais. Agradeço à Fabiele por me lembrar desse texto quando comecei a questionar essa 

formulação em Pêcheux. 
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dizem que, apesar desse corte permitir a constituição dos estudos em fonologia, sintaxe e 

morfologia, não pode evitar o retorno do empirismo em semântica. Dessa forma, é proposta a 

semântica discursiva com uma visada histórica dos processos discursivos. Para tanto, no interior 

da AD, são (re)formulados noções e conceitos teóricos como o de Formação discursiva (FD), 

discutida mais à frente.      

Tal noção tem um papel fundamental na história e desenvolvimento da teoria, uma vez 

que a “análise científica dos processos característicos de uma formação discursiva [...] que leva 

em consideração esses processos às condições nas quais o discurso é produzido” (HAROCHE; 

PÊCHEUX; HENRY, [1971] 2011, p. 28) é o que os autores chamam de semântica discursiva.

 Nessa análise dos processos discursivos à qual a AD se propõe, entram em cena as 

condições de produção do discurso, que dizem respeito a uma noção fulcral para Pêcheux 

([1969] 2014) no estudo do funcionamento linguístico na relação com a história. Para a AD, as 

condições de produção do discurso não são encaradas como pano de fundo, mas como 

intrínseco à discursividade. Pêcheux apresenta as condições de produção como o conjunto do 

contexto sócio-histórico, as relações do discurso com a rede de discursos possíveis, a relação 

de força e do imaginário representadas pelo jogo de antecipações que os interlocutores fazem 

de si e do seu dizer.        

Nas análises, junto às condições de produção do discurso estão as formações ideológicas 

(FI) e formações discursivas (FD). As FI, para os autores, caracterizam 

 

um elemento suscetível de intervir – como uma força confrontada a outras forças – na 

conjuntura ideológica característica de uma formação social em um momento dado. 

Cada formação ideológica constitui desse modo um conjunto complexo de atitudes e de 

representações que não são nem “individuais” e nem “universais”, mas que relacionam 

mais ou menos diretamente a posições de classe em conflito uma em relação com as 

outras (HAROCHE; PÊCHEUX; HENRY, [1971] 2011, p. 27, grifos do autor). 

 

Para Pêcheux, então, as formações ideológicas são regiões do interdiscurso, rede do 

dizível, suscetíveis de intervir na formação social em um dado momento da história, isto é, são, 

também, condições de produção do discurso. E confrontam forças contraditórias provenientes 

da relação entre infraestrutura e superestrutura que produzem a luta de classes. Além disso, tais 

FI não são nem individuais nem universais e se materializam nas FD, pois 

 

as formações ideológicas assim definidas comportam necessariamente, como um dos 

seus componentes, uma ou várias formações discursivas interligadas, que determinam 

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: o ponto 

essencial aqui não se trata apenas da natureza das palavras empregadas, mas também (e 

sobretudo) de construções nas quais essas palavras se combinam, na medida em que 

elas determinam a significação que tomam essas palavras (HAROCHE; PÊCHEUX; 

HENRY [1971] 2011, p. 27). 
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 Pêcheux, nessa discussão, põe em evidência a relação das formações ideológicas e 

discursivas com a linguagem, como materialização da Ideologia. Essa visada linguística é o que 

o diferencia, fortemente, das discussões althusserianas. Para Pêcheux, as FIs, então, podem 

comportar, como um de seus elementos, uma ou várias FDs, que representam uma rede de 

saberes que podem e devem ser ditos em uma determinada conjuntura.   

 Para Baronas (2011), a FD é um conceito que apresenta uma paternidade partilhada e 

que deriva do paradigma marxista, tal como formação social e formação ideológica. Nesse 

trabalho, o autor aponta que essa dupla paternidade entre Foucault e Pêcheux se dá pelo motivo 

de os dois pensaram essa noção praticamente no mesmo período. Historicamente, observa-se 

que essa noção surge em Foucault em 1969, em A arqueologia do saber; e em Pêcheux, em 

1971, em A semântica e o corte saussureano. No entanto, ela já tinha sido gestada e apenas 

enunciada por Pêcheux e Fuchs (1968) no artigo Lexis e Metalexis: les problemes des 

determinants, ou seja, antes dela ser devidamente elaborada, já se encontrada nas discussões do 

grupo da AD.  Essa noção, Pêcheux a propõe como uma ferramenta analítica, que nunca é dada 

a priori, mas a partir da análise do corpus.       

  Nas palavras de Foucault: 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante 

sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os 

conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 

correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que 

se trata de uma formação discursiva, evitando, assim, palavras demasiado carregadas 

de condições e consequências, inadequadas, aliás, para designar semelhante dispersão, 

tais como “ciência”, ou “ideologia’, ou “teoria”, ou “domínio de objetividade” 

(FOUCAULT, [1969] 2014a, p. 47). 

 

 As formações discursivas, na arqueologia foucaultiana, dizem respeito, então, aos 

agrupamentos de enunciados, a partir de um sistema de dispersão, no qual se pode delimitar 

suas regularidades. Com tal definição, o autor marca o seu afastamento teórico de palavras que, 

para ele, são inadequadas, como “ideologia”, “teoria” ou “domínio de objetividade”, ainda que, 

em outros momentos, use a palavra “ideologia”, mas em outra acepção. Ao afastar-se da teoria 

das ideologias, cerne do materialismo histórico, o autor reflete sobre os mecanismos de poder 

e da luta, indo da arqueologia do saber à genealogia do conhecimento.   

 A noção de FD no aparato teórico-analítico da AD não tem seu uso desvinculado da 

noção de sujeito, e, ao contrário de Foucault, têm espaço para a contradição, determinada pelo 

ideológico. Além disso, ocorre a apropriação subjetiva do conhecimento, no processo de 

tomada de posições via interpelação-identificação, quando o sujeito produz seu dizer filiando-

se a um domínio de saber ou de outro. Quais sejam:  



61 
 

a.) Identificação plena (o bom sujeito): quando há uma correspondência entre o sujeito 

enunciador e a forma-sujeito da FD, o sujeito universal da FD, que regula os dizeres que 

pertencem a esse domínio de saber (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 199);  

b.) Contra-identificação (o mau sujeito): ocorre quando “o sujeito da enunciação ‘se volta’ 

contra o sujeito universal” (ibidem, p.199), portanto, há um questionamento, 

distanciamento, do sujeito enunciador da Forma-Sujeito (ibidem, p. 199-200) ;  

c.) Desidentificação: nesta tomada de posição, o sujeito desidentifica-se com a FD em que 

estava inscrito para identificar-se com outra FD e sua Forma-Sujeito correspondente. 

Pêcheux diz que não há desassujeitamento, pois não há “fim das ideologias” (ibidem, p. 

201).        

Essas tomadas de posição são maneiras pelas quais os sujeitos podem se relacionar com 

a FD. Porém, no decorrer da teoria, o autor pensa que algo não ia bem (ou ia bem demais!) na 

tríplice aliança entre a História, o Inconsciente e a Linguagem, questionando a noção de 

interpelação-identificação.          

Nessa reflexão do filósofo, ele também repensa a impossibilidade de uma “forma-

sujeito” homogênea (PÊCHEUX, [1978] 2009), como a unidade imaginária que organiza os 

saberes possíveis de uma FD. A partir desse texto, é repensada a fragmentação dessa forma-

sujeito e, por conseguinte, a heterogeneidade das formações discursivas de tal forma que os 

sujeitos poderiam assumir diversas posições-sujeito no discurso, afastando-se ou aproximando-

se da forma-sujeito da FD.       

Sobre as modalidades subjetivas cunhadas por Pêcheux, retomo algumas reflexões de 

Indurky (2008). A autora aponta que, na primeira modalidade subjetiva, Pêcheux não pensa 

mais na unidade do sujeito, mas em um efeito-sujeito, este é justamente produzido pela ilusão 

da unidade imaginária do sujeito. Na segunda, a contra-identificação, constitui-se uma diferente 

maneira de identificação do sujeito com a FD, abre-se margem à contradição, aos 

questionamentos, mas sem romper com esse domínio de saber.   

Como já alerta Pêcheux, a terceira modalidade de tomada de posição não é a conquista 

da liberdade, pois já houve uma outra identificação do sujeito com a outra FD e com suas 

posições-sujeito dominantes, mais próximas, portanto, da forma-sujeito daquela rede de 

saberes, resultado do efeito-sujeito (INDURSKY, 2008). Tais movimentos podem ser 

encarados, dentro da teoria, como um pequeno espaço de movência do sujeito, o seu não 

aprisionamento, mas que estão ainda assim influenciados pela (falha da) interpelação 

ideológica.         
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Para pensarmos a transgeneridade, pode-se margear a existência de campos de saberes 

e de discursividades sobre a temática. Neles, observam-se as diversas possibilidades de tomadas 

de posição, de identificações nos embates entre redes de sentidos formadas na discursividade, 

além, também, da existência de diversas posições discursivas que podem se contra-

identificarem com a causa trans.      

Nas tomadas de posição, outra possibilidade de embate discursivo/disputa de corpos e 

de sentidos diz respeito à desidentificação. Alguns sujeitos, na interpelação ideológica, não se 

identificam com os discursos que legitiman a subjetivação de sujeitos-trans e, através de seus 

discursos, filiam-se a dizeres transfóbicos, violentos e silenciadores. Grande parte desses 

dizeres outros tem o atravessamento do discurso fundamentalista religioso, psicopatologizante 

e do feminismo radical que deslegitima as identidades trans em função de argumentos 

biologizantes e de universalização da categoria “mulher”.     

 Na tomada de posição via identificação, na posição-sujeito trans na relação com um 

domínio de saber que agrupa sentidos filiados a causa trans, via auto-identificação56 como 

sujeito-trans, pode-se depreender a resistência simbólica inscrita nos processos de identificação 

do sujeito (LAGAZZI, 2019).  

Para a autora,    

 

compreender o sujeito na sua possibilidade de produzir "furos no social": pela 

resistência, tomada naquilo que nos especifica como animais humanos! Somos sujeitos 

à linguagem na história. [...] Não é por acaso que este meu percurso de leitura tenha se 

estruturado sobre o processo de identificação do sujeito e chegado à resistência d/n/os 

sentidos. Não é por acaso que tenho insistido, em minhas análises, em falar da 

resistência como um trabalho simbólico! Somos sujeitos de linguagem, com todas as 

consequências que daí derivam...  (LAGAZZI, 2013, p. 330). 

 

Para Lagazzi, a resistência produz furos no social. E, nos processos de identificação, há 

espaço para a resistência dos/nos sentidos. Aqui, a partir da reflexão sobre processos 

identificatórios, da apropriação subjetiva, isto é, de tomadas de posição, compreende-se que 

refletir sobre transgeneridade é um tema de análise que possibilita pensar as relações dos 

sujeitos com seus corpos e com a heterogeneidade constitutiva e irredutível dos sentidos sobre 

o gênero.         

                                                           
56 A auto-identificação nos estudos de gênero diz respeito à forma pela qual as pessoas trans podem ser 

identificadas, a partir dos seus dizeres sobre si. Volto a essa noção no capítulo 4. No capítulo 5, retorno a reflexão 

sobre as formações discursivas. 
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O gênero, nas discussões de Pêcheux, é identificado como um dos exemplos de objetos 

paradoxais57. Ao focar na discussão sobre a contradição, o autor diz que estes objetos são 

“simultaneamente, idênticos consigo mesmos e se comportam antagonicamente consigo 

mesmos” (PÊCHEUX, [1982] 2014, p. 115). Isto é, o gênero é algo conflitante, instável e 

demonstra posições distintas sobre ele, se inscrevendo, portanto, na “luta de deslocamento 

ideológica” de choques entre as fronteiras dos ‘discursos políticos’ e a vida privada que 

reproduz o capitalismo, o transforma e o reorganiza” (PÊCHEUX, [1982b] 2014, p. 114-115).

 Os objetos paradoxais demonstram, de forma latente, a contradição, cerne de uma teoria 

materialista na qual se trabalha com a reprodução/transformações das relações de produção, 

produzindo as “lutas de deslocamentos ideológicas” que insiste “na repreensão de objetos 

(constantemente contraditórios e ambíguos) paradoxais, que são, simultaneamente, idênticos 

consigo mesmo e se comportam antagonicamente consigo mesmos” (PÊCHEUX, [1982b] 

2014, p. 115), ou seja, sua “unidade é submetida a uma divisão”, o que é próprio da luta de 

classe que revela um “mundo que não acaba nunca de se dividir em dois” (PÊCHEUX, [1982c] 

1990, p. 12).      

Em Métafora e Interdiscurso, o autor também cita como outro exemplo “a liberdade”, 

na contemporaneidade, sendo uma unidade dividida, “suscetível de se inscrever em um ou outro 

efeito conjuntural, politicamente sobre-determinado” (PÊCHEUX, [1984] 2014, p. 157-158). 

Essa discussão se apresenta também no artigo A língua inatingível, no qual Pêcheux e Gadet 

discutem que esses objetos não podem ter estatuto de lógicos, uma vez que suas relações de 

força são extremamente móveis, “com movimentos flexíveis que são surpreendentes por causa 

do paradoxo que eles possuem” (PÊCHEUX; GADET, 2014, p. 97).  

Liberdade, Deus, nação, mudança, gênero, povo, direito, trabalho, ciência, natureza, 

paz, ordem, igualdade, justiça, poder, moral,  saber, prazer sexual, família são exemplos de 

objetos paradoxais arrolados por Pêcheux em muitos de seus textos e que não são os “‘objetos’ 

ideológicos regionais tomados um a um, mas o próprio corte em região (Deus, a Moral, a Lei, 

a Justiça, a Família, o Saber etc.) e as relações de desigualdade-subordinação entre essas 

regiões, que constituem o palco da luta ideológica de classes” (PÊCHEUX, 2014, p. 5). 

Portanto, para o autor, estes objetos são regionais, justamente, porque cortam em regiões de 

saberes as relações de luta de classes. 

                                                           
57 Em alguns textos, Pêcheux também os chama de “objetos ideológicos”, aqui faço a escolha por utilizar apenas 

“objetos paradoxais” para que o leitor não interprete que são coisas distintas ou que há objetos que são ideológicos 

e outros não. 
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Em dois outros textos anteriores a esses, Pêcheux já preconiza essa discussão sobre os 

objetos paradoxais (desde-já-sempre ideológicos). No próprio Semântica e Discurso, obra já 

citada ([1975] 2009, p. 132), o autor, ao refletir sobre as lutas ideológicas e as posições de 

classe, afirma que os objetos, chamados por ele de ideológicos, em situações concretas como 

na Escola, na Família (o autor grifa essas palavras em maiúsculo), demonstram o vínculo 

contraditório da reprodução e transformação das relações de produção. Assim, tais objetos 

produzem desmembramento em regiões, as que citamos como exemplos de objetos paradoxais, 

e as relações entre a desigualdade e subordinação entre essas regiões que constituem a luta de 

classes. 

Anteriormente, em Remotemos de Foucault a Spinoza ([1977] 2011, p. 190), há, a meu 

ver, ainda uma outra forma basilar de discussão desses objetos. Pêcheux, quando reflete sobre 

o caráter regional das formações ideológicas, diz que estas se referem simultaneamente às 

mesmas “coisas” sob formas contraditórias na relação com a luta de classes. Essas coisas 

diferentes são, ao exemplo do autor, Liberdade, Deus, a Justiça (sigo marcando a grafia 

maiúscula, como comparece no texto do autor). Na fala ou pela escrita, como afirma o autor, 

essas coisas são “idênticas” e divididas, sendo, portanto, especificadas nas FDs.  

 Este percurso teórico dessa subseção intentou apresentar, de forma breve, alguns pontos 

cruciais na teoria pecheuxtiana. Nesse caminho, apresentamos a discussão dos objetos 

paradoxais tal como ela se apresenta em alguns textos de Pêcheux. Para a teoria, essa noção 

marca fortemente o trabalho com a contradição. Para esta tese, é importante que o leitor perceba 

que o sintagma – corpo trans – vai consistir, como veremos nas análises, um objeto paradoxal, 

tal como pudemos perceber nos itens arrolados por Pêcheux, como palavras e sintagmas 

tomados como objetos paradoxais     

Para Adorno (2016), 

 

O objeto paradoxal58 funciona como um efeito catalisador da polissemia, admitindo que 

diferentes posições sujeito se identifiquem/reconheçam a este/neste objeto simulando 

sentidos parafrásticos em direção ao mesmo. Ao tratarmos de objetos paradoxais, 

estamos tratando também de sujeitos e identificações paradoxais. O que este efeito 

catalisador da polissemia apaga é que, no movimento da história, uma posição sempre 

sobredetermina as outras: a posição dominante. É justamente o modo como é produzido 

o reconhecimento de um dizer, identificando-se a um sentido, porém desconhecendo a 

relação contraditória e sobredeterminada deste sentido com outros no Interdiscurso 

(ADORNO, 2016, p. 287). 

 

                                                           
58 Adorno (2016) também acrescenta, neste texto, futuro, cidadania, democracia, igualdade e criação como objetos 

paradoxais 
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A partir de Adorno podemos depreender que tais objetos propulsionam a polissemia, a 

partir da qual diferentes posições-sujeito podem se identificar com estes. Assim, portanto, as 

identificações dos sujeitos seriam paradoxais, contudo esta polissemia apaga a contradição e a 

luta das posições existentes, a dominante e a dominada. Nessa seara, o trabalho de Freitas 

(2018) também produz uma reflexão sobre essa noção, mostrando, então, como ela é profícua 

na teorização sobre a ideologia. Para o autor, 

 

O termo objeto paradoxal em AD diz respeito à presença simultânea, num mesmo 

objeto, de um sentido e seu oposto. Do ponto de vista do discurso, o sentido nunca é 

fixo, ele sempre está à mercê das disputas ideológicas atuantes nas diferentes formações 

discursivas. O que difere, então, a ambiguidade dos objetos paradoxais dos demais 

processos de disputa de sentido é a indissociabilidade entre os polos de significação que 

interdita o sentido unívoco pela presença inescusável de seu contrário. Os objetos 

paradoxais são o lugar da impossibilidade da plena identificação; o lugar da falha por 

excelência; o lugar da dissolução das fronteiras das formações discursivas que 

permanecem em disputa (FREITAS, 2018, p. 115-116). 

 

Freitas (2018), pensando a língua como um desses objetos paradoxais, exemplifica que 

estes apresentam um sentido e o seu oposto, demostrando, então, como, na AD, os sentidos não 

são fixos, estando, assim, em disputa. Conforme o autor, tais objetos demonstram a não 

possibilidade de identificação plena e de fronteiras definidas entre formações discursivas. 

 Outras teorizações sobre esse termo/noção corroboram com as reflexões empreendidas 

nesse trabalho, como a relação entre o corpo e a resistência, como o exemplo de Zoppi-Fontana 

(2005), que retoma o caráter contraditório da ideologia e apresenta os objetos sobre os quais 

Pêcheux teoriza. A autora, em outros trabalhos59, remarca o gênero como um objeto paradoxal, 

já exposto por Pêcheux em seus textos. Um outro trabalho que cito aqui é o de Azevedo (2012), 

que coloca o corpo com um desses objetos que se significa por efeitos de homogeneidade e 

universalidade.      

Nessa seara, pensando a relação entre corpo e gênero, compreendo que o sintagma corpo 

trans organiza dizeres idênticos e contraditórios, marcando a reprodução e transformações de 

dizeres no rito de interpelação ideológica do gênero e inscrevendo-se em formações discursivas 

diferentes, como será analisado no capítulo 5.    

O gênero é, como se tem observado nas teorizações da AD, um objeto estudado há um 

tempo, mas que, nas atuais condições de produção, continua a valer, como tantos outros, um 

investimento teórico-analítico. Aqui, visamos um investimento ainda necessário acerca das 

especificidades do discurso da/sobre a transexualidade na relação com o corpo, mas que não 

visa empreender estes sujeitos como objetos, mas o discurso como objeto. E os sujeitos-trans, 

                                                           
59 Aqui falo de uma apresentação oral de Zoppi-Fontana no VII SEAD, em 2015. 



66 
 

como participantes dessa escrita, seja pela teoria, pela escuta analítica e interlocução. 

 No princípio da teoria discursiva, o foco das análises eram os discursos políticos, em 

linguagem verbal, mas, com o decorrer da teoria, outros objetos de análises surgiram das 

demandas sociais e alguns deslocamentos na teoria foram necessários. Todavia, as bases 

epistemológicas da AD, sua relação com linguística, psicanálise e marxismo não foram 

apagadas. Imagens, pinturas, sons, vídeos, outras materialidades significantes (e também 

políticas) são hoje analisáveis graças ao aparato teórico-metodológico preconizado por 

Pêcheux, como veremos, neste capítulo, ao analisarmos o corpo como materialidade, a partir 

de publicações no Facebook, no batimento entre linguagem verbal e não-verbal. 

 

3.1 DE QUE CORPO SE FALA EM ANÁLISE DO DISCURSO? EM BUSCA DE UM 

OBJETO  

  

Courtine e Marandin ([1980] 2016) se questionam, no colóquio Materialidades 

Discursivas, “qual o objeto da análise do discurso?”. Durante tal colóquio, vários 

(psic)analistas, historiadores e linguistas refletiram sobre as materialidades com as quais a 

análise do discurso trabalha, apontando para discursos do cotidiano e, também, para os mais 

analisados, como os discursos políticos.       

Os autores refletem sobre trabalho da AD na relação entre o que é enunciável – o 

intradiscurso – e as condições para que o seja, o interdiscurso. O intradiscurso, para os autores, 

faz parte de uma formulação de uma sequência discursiva.    

Ao refletir sobre o funcionamento do interdiscurso, entende-se que uma das maneiras 

de seu funcionamento é através dos pré-construídos e dos discursos transversos. Para Pêcheux 

([1975] 2009, p. 151-153), os pré-construídos correspondem aos “sempre-já-aí” da interpelação 

ideológica, sob a forma de universalidade, ou seja, aquilo que tudo mundo sabe, ao passo que 

os discursos transversos, encadeamento sintático, se dão numa relação de uma parte com um 

todo. Assim, na conexão entre os enunciados, algo do interdiscurso emerge no fio do discurso.

 Courtine e Maradin ([1980] 2016), no texto citado anteriormente, discutem sobre a 

necessidade de uma disciplina que constrói objetos teóricos, correndo o risco de ser apenas uma 

construção efêmera, e afirmam que “é preciso construir máquinas60 de costuras para descosturar 

                                                           
60 É interessante perceber a referência às máquinas, na Análise do Discurso. Pêcheux era apaixonado por elas e no 

empreendimento da teoria do discurso, visava à criação de uma máquina que analisasse automaticamente os 

discursos. Zanella (2017), em artigo publicado na revista Entremeios, discute a relação de Pêcheux com as 

máquinas, a informática e o arquivo. 



67 
 

as falsas totalidades” (COURTINE; MARADIN, [1980] 2016, p. 53). Essas descosturas, em 

minha leitura, servem para, como refletem os autores, “desalojar a evidência ou para redobrar 

o sentido” e, assim, o heterogêneo se faz presente como “elemento constitutivo de práticas 

discursivas que se dominam, se aliam ou se confrontam, em certo estado de luta ideológica e 

política, no seio de uma formação social e em uma conjuntura determinada” (COURTINE; 

MARADIN, [1980] 2016, p. 38).   

Apesar de nos textos os autores não analisarem materialidades discursivas outras, eles 

discutem que a teoria se propõe a criação de objetos teóricos. Com o desenvolvimento da AD, 

muitos outros objetos, investidos de linguagem e, portanto, discursos, passaram a ser 

analisados, uma vez que, como diz Mazière, Pêcheux era “alguém que colocava os andaimes e, 

portanto, alguém que não construía alguma coisa fechada. E os andaimes podem se desmontar, 

podem se remontar, se colocar em outro lugar” (MAZIÈRE, 2019, p. 122). Assim, a própria 

teoria já nos fornece subsídios para análises de discursos que ultrapassam a materialidade 

verbal. Nesse sentido, com os andaimes da teoria preconizada por Michel Pêcheux, viso a um 

percurso da teorização sobre corpo no autor com vistas a fundamentar o objeto analítico desse 

trabalho.          

Nos textos de Pêcheux, corpo não se configura como uma das noções basilares da teoria, 

mas o autor apresenta apontamentos em algumas de suas obras que possibilitam a reflexão aqui 

empreendida. Trago quatro: a primeira, em 1978, em uma nota de rodapé do texto Só há causa 

daquilo que falha ou o inverno político francês: início de uma retificação61; a segunda, em 

Ideologia – Aprisionamento ou campo paradoxal62?, de 1982; O Discurso: estrutura ou 

acontecimento, a terceira, de 1983 e a quarta em A língua inatingível, também em 1983. 

 É importante notar que, pelas datas desses textos – 1978 a 1983 – estes são agrupados 

no que foi conhecida como terceira época de Pêcheux. O próprio autor escreveu um texto 

intitulado “A análise do discurso: três épocas” ([1983] 2014), no qual reflete seu percurso na 

(re)formulação da teoria, a reflexão sobre maquinaria discursiva-estrutural (primeira época), os 

processos discursivos (segunda época), e os novos procedimentos da teoria a partir da 

desconstrução da maquinaria discursiva (terceira época). No entanto, entendo que a AD não 

pode ser vista como feita de três fases distintas, e, sim, um percurso de (re)configuração de 

andaimes postos por Pêcheux. Assim, o tal texto expõe, metodologicamente, o ponto de vista 

                                                           
61 Este texto, no Brasil, faz parte do livro Semântica e Discurso, sendo o Anexo III.   
62 A tradução desse texto só chegou tardiamente ao Brasil, no livro Michel Pêcheux: textos escolhidos, organizado 

por Eni Orlandi. 
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do autor sobre os acréscimos, retificações, falhas e aberturas da teoria63.   

 No Anexo III, como popularmente chamamos o texto de 1978 aqui no Brasil, Pêcheux, 

ao fazer referência à psicanálise, um campo do saber o qual foi, na sua ótica, pouco trabalhado 

em suas obras e com a qual ele se propõe a retificar alguns pontos da sua teoria, propõe-se a 

refletir o lapso e o ato falho como falhas do ritual ideológico. Este consiste em uma quebra na 

ordem ideológica, apontando para uma origem não-detectável da resistência e da revolta, isto 

é, do seu caráter também inconsciente, portanto, o sujeito não tem total controle sobre ela. A 

partir disso que o autor compõe uma nota de rodapé64 dizendo que não há um assujeitamento 

“perfeito” no modo de produção capitalista. Para tanto, Pêcheux cita, na nota, uma narrativa 

autobiográfica de um operário de umas das indústrias Citröen, “Mas a vida se revolta e resiste. 

O organismo resiste. Algo, no corpo e na cabeça, se fortalece contra a repetição e o nada” (R. 

Linhart, 1978). Ao trazer Linhart, Pêcheux já indica que a resistência também se dá através do 

corpo. Algo falha na repetição.        

 Em um segundo momento, no artigo Ideologia - Aprisionamento ou campo paradoxal? 

Pêcheux fala sobre o corpo e sua relação com a Ideologia. Pêcheux ([1982] 2014, p. 109) 

questiona os problemas da pesquisa em Ideologia. Para tanto, reflete sobre as formas 

ideológicas da submissão dos sujeitos, pensando suas divisões, suas oposições, afirmando que 

a interpelação influencia as relações dos sujeitos com seu corpo, língua, pensamento. 

Ao seguir esse percurso, Pêcheux reafirma a relação entre a resistência ideológica e o 

corpo, como veremos no excerto abaixo. Observa-se, assim, a partir da leitura de Pêcheux, que 

algo se produz, fissuras são produzidas na ideologia. Além disso, em outra obra posterior, o 

autor retorna a mencionar o corpo em breves passagens. No texto de O discurso, ao pensar a 

ciência, a estrutura e a escolástica, Michel Pêcheux comenta: 

                                                           
63 Essa questão também foi pontuada, brevemente, na minha dissertação de mestrado (CAVALCANTE, 2017). 
64 Nesta nota de Rodapé, Pêcheux apresenta como exemplo de resistência a narrativa de R. Linhart, L’établi. Paris: 

Minuit, 1978, p. 14. No texto de apresentação da Revista Letras Escreve, v. 7, n.1, de 2017, Aline Azevedo e 

Dantielli Garcia já apontaram essa passagem de Pêcheux sobre corpo e resistência. A partir dessa leitura das 

autoras visei fazer uma busca em outros textos de Pêcheux onde pudéssemos encontrar algumas menções ao corpo. 

Essa nota me levou a outra nota: No texto ousar pensar e ousar se revoltar. Ideologia, marxismo, lutas de classes 

a nota em referência ao texto de Linhart comparece novamente, porém um pouco mais elaborada. Pêcheux reflete 

a partir desse autor que o corpo dos operários, no processo de revolução industrial, resiste e uiva “Eu não sou uma 

máquina!” (LINHART, 1978, p. 14 apud PÊCHEUX, 2014 [1984], p. 16). O livro citado por Pêcheux, nessas duas 

notas, foi traduzido no Brasil por Guerra na Fábrica, por Miguel Arraes, com quem Linhart teve uma 

aproximação, acompanhando este ex-governador pernambucano deposto pela ditadura no retorno a sua terra natal, 

em 1979. (Outras informações em https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Linhart, acesso em 17/07/2020). O 

político, filósofo, sociólogo e professor universitário Linhart, nessa relação com o Brasil, escreveu o livro 

intitulado Le Sucre et la faim: enquête dans les régions sucrières du Nord-Est brésilien, Paris, Minuit, 1981. Esse 

teórico também tem outra obra – Lénine, les paysans et Taylor, de 1978 - citada por Gadet e Pêcheux, em A língua 

inatingível, apresentado como um trabalho materialista que reflete sobre a desvinculação da concepção poético-

religiosa da Revolução Russa de 1917 e começa a interrogar sobre a contradição da jovem intelligentsia russa. 

(GADET e PÊCHEUX, 2014 [1983], p. 77). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Linhart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minuit
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De nada serve negar essa necessidade (desejo) de aparência, veículo de disjunções e 

categorizações lógicas: essa necessidade universal de um “mundo semanticamente 

normal”, isto é, normatizado, começa com a relação de cada um com seu próprio corpo 

e seus arredores imediatos (e antes de tudo com a distribuição de bons e maus objetos, 

arcaicamente figurados pela disjunção entre alimento e excremento) (PÊCHEUX, 

[1983] 2015, p. 34)65.  
  

Nesta passagem, o autor discute o embate entre os universos logicamente estabilizados 

e os não-logicamente estabilizados, apontando o desejo dos sujeitos em estabilizar os sentidos, 

em tamponar a movência dos sentidos e, por conseguinte, dos sujeitos. Para o autor, a 

normatização começa na relação de cada pessoa com seu próprio corpo e com “seus arredores 

imediatos”. Porém, sujeito e sentidos escapam à univocidade, uma vez que, em Análise do 

Discurso, os sentidos e os sujeitos se constituem mutuamente; se estes são múltiplos, 

heterogêneos, os sujeitos também o são. Assim, estes e, por consequência, o corpo, não fazendo 

parte de universos logicamente estabilizados, mas demonstram a não unicidade, a disputa pelos 

sentidos e a incompletude destes e dos sujeitos.      

 O quarto momento e último que pontuaremos é do capítulo “Os homens loucos por sua 

língua”, de A língua inatingível. Nesse livro, Gadet e Pêcheux ([1983] 2010)66 fazem um 

percurso do discurso da Linguística na História. Em tal capítulo, os autores, dialogando com a 

psicanálise, estabelecem uma relação corpo e língua, fazendo relação com a discussão de 

Milner, em o Amor da Língua. Cito Gadet e Pêcheux:    

 

É portanto por amor que alguém se torna “louco pela língua”: por amor e inicialmente 

por apego primeiro ao corpo da mãe, quando sua insistência toma a forma de um amor 

da língua-mãe ou da língua materna. 

Então o simbólico faz irrupção diretamente no corpo, as palavras tornam-se peças de 

órgãos, pedaços do corpo esfacelado que o “logófilo” vai desmontar e transformar para 

tentar reconstruir ao mesmo tempo a história do seu corpo e a da língua que nele se 

inscreve (GADET; PÊCHEUX, [1983] 2010, p. 45). 

 

Os autores refletem sobre a relação da subjetivação dos sujeitos a partir da linguagem, 

ou a partir da relação do corpo da mãe, que é simbolizado pela linguagem. Essa forma de 

constituição dos sujeitos se dá pelo corpo.  Gadet e Pêcheux ([1983] 2010), em referência a 

Milner, em O amor da Língua, dizem da logofilia, o apego ao laço simbólico que faz com que 

os sujeitos sejam interpelados ao mundo simbolizado. É, então, a partir desse registro que as 

palavras produzem seus (e)feitos no corpo, tomando forma material, materializando traços do 

                                                           
65 Em uma conversa com Maria Claudia Maia, discutimos sobre esse trecho de Pêcheux sobre o qual a psicanalista 

me alertou sobre o problema teórico em colocar necessidade e desejo em relação como se fossem sinônimos, uma 

vez que em Psicanálise são coisas distintas. Além também da reflexão sobre bons e maus objetos, via Melanie 

Klein, afastar-se de Lacan e de Freud. 
66 Há, em A língua inatingível, outros capítulos que, de forma breve, falam da relação sujeito-corpo. No capítulo 

6, menciono esses outros momentos. 
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real através do filtro do imaginário. E, a partir dessa irrupção, se constrói a história do corpo na 

qual a língua se inscreve.   

A partir desses apontamentos, três pontos que me interessam percorrer a partir de 

Pêcheux: 1. A tentativa de normatização em universos logicamente estabilizados inicia-se 

através do corpo; 2. A resistência pode ocorrer através do corpo; 3. O simbólico constitui o 

corpo atravessando-o através da língua. Assim, como será analisando mais à frente, o desejo 

por um mundo semanticamente normatizado, no qual as dissimetrias, as contradições são 

apagadas, dá-se, primeiramente, através do corpo. Há, assim, uma tentativa de estabilizar os 

sentidos possíveis produzidos pelo corpo, que se constitui também pelo simbólico, produzindo 

sentidos. No entanto, é através do corpo que se irrompe a resistência, a não adequação ao já-

posto, como no caso da transgeneridade, como “formas, de aparição fugidia de alguma coisa 

‘de uma outra ordem’ vitórias ínfimas que, no tempo de um relâmpago, colocam em xeque a 

ideologia dominante tirando partido de seu desequilíbrio” (PÊCHEUX, [1978] 2009, p. 278).

 A partir das assertivas do parágrafo anterior, pode-se questionar: Há uma relação entre 

corpo, resistência e estabilização dos sentidos? Como o corpo se constitui discursivamente? 

Pensar o corpo pela perspectiva materialista do discurso pode ser um caminho possível para 

discutir tais questões, uma vez que refletir sobre essa noção é também uma forma de 

compreender a relação entre o sujeito e a linguagem na contemporaneidade. 

 

3.2 CORPO E MEMÓRIA: (RE)SIGNIFICANDO UM CORPO (CIS)NORMATIZADO 

 

 Na AD, temos como exemplo de discussões sobre o corpo, os trabalhos de Leandro-

Ferreira, Hashiguti e Orlandi, com os quais dialogaremos aqui.   

 Leandro-Ferreira (2015, p. 12-13) vem considerando, em suas pesquisas, o corpo como 

discurso, refletindo acerca dessa noção e levando em consideração o sujeito da AD, em seu 

aspecto inconsciente e ideológico no qual a linguagem é a mediação necessária desse sujeito 

com o mundo. Assim, a autora propõe que “se analise o corpo sob uma tríplice condição: (1) 

como lugar de observação do sujeito, (2) como objeto de investigação e (3) como ferramenta, 

isto é, como categoria teórica” (LEANDRO-FERREIRA, 2015, p. 13).   

 Nessas reflexões, a pesquisadora aproxima-se do campo da psicanálise que tem, desde 

Freud, de forma inicial ainda, como apresentado anteriormente, deixado um espaço para 

discussão dessa noção nesse campo de estudos. O fundador da psicanálise, em seus textos, 

deixou margem para que Lacan, por exemplo, pensasse o corpo como significante. Significante 

e Significado são conceitos saussurianos da Linguística moderna. Para Saussure, o do Curso de 
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Linguística Geral, na discussão sobre o valor dos signos, o significado (conceito) tem maior 

importância que o significante (imagem acústica), uma vez que de uma língua para a outra os 

significantes podem ser alterados, ou seja, o valor do signo não diz respeito a nenhuma de suas 

características formais. No entanto, para Lacan, na sua releitura da linguística, há o primado do 

significante sobre o significado na teoria psicanalítica, assim, nos usos dos significantes, com 

seus tropeços, falhas e brechas, pode emergir o sujeito.     

 Nas palavras de Leandro-Ferreira: 

 

Lacan, por sua vez, faz uma inflexão no percurso freudiano do corpo enquanto objeto 

de psicanálise. Foi mais fundo nessa discussão, trouxe novos elementos, propôs 

complexas relações que até hoje se tenta entender. Na hipótese lacaniana o corpo 

afetado pelo inconsciente é o próprio sujeito de um significante. Por isso, para Lacan 

é a linguagem que nos faz discernir o corpo. Linguagem aqui não só como mediação, 

mas como constitutiva mesmo do corpo. Corpo que para Lacan é um corpo 

significante, ou significantizado, como diz Jacques-Alain Miller (1997), que entra na 

teoria sob condição de ser simbolizado, de ser e-feito/efeito de linguagem 

(LEANDRO-FERREIRA, 2015, p. 14). 

 

Leandro-Ferreira (2015) diz que o corpo não é um a priori, mas uma construção que se 

dá no e pelo discurso. Assim, o corpo significante é um corpo discursivizado. Na leitura da 

autora, Lacan não pretendeu excluir o corpo de seu esquema psíquico. No entanto, pode-se 

afirmar que, no momento de sua construção teórica, este priorizou o registro simbólico. Para 

ratificar esse ponto de vista, a autora traz outro psicanalista: 

 

Miller (1998) identifica que há, realmente, um primeiro momento na elaboração 

lacaniana, no qual, com a ênfase sobre o simbólico, ele teria deixado o corpo fora da 

cadeia significante, ou seja, Lacan, ou “o primeiro Lacan”, acreditou, num certo 

sentido, poder deixar o corpo fora do simbólico, exterior à articulação significante. 

Lacan começou situando o corpo na ordem imaginária, como corpo especular, o do 

estádio do espelho. Nesse primeiro momento, para Miller (ibidem, p. 94), Lacan 

“deixa o corpo e o libido como imaginário”. Mas com o decorrer de sua teoria, sua 

construção não pode se sustentar “sem que haja, no simbólico, uma satisfação que 

vise o sujeito”. Assim, o corpo é progressivamente introduzido no ensino lacaniano 

(LEANDRO-FERREIRA, 2015, p. 15). 

 

 Analisando esse percurso lacaniano, Leandro-Ferreira (2015) aponta que, a partir da 

introdução do registro do real, a teoria lacaniana passa por reformulações no que tange à noção 

de corpo. O real, para Lacan, é o impossível, aquilo que nunca cessa de se escrever. Com este 

registro, o psicanalista marca os limites da linguagem, ao apontar a importância do corpo, como 

real que se impõe na clínica e como objeto a, ou seja, o objeto desejado pelo sujeito, sendo não 

representável ou um retorno de um resto que não se simboliza. Dessa maneira, o analista 

lacaniano não toca o corpo biológico, mas, “por meio de palavras, atua sobre o inconsciente e 

sobre a história e, assim, obtendo efeitos. Apesar disso, é importante ter presente que o corpo 
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em Lacan não é apenas simbólico. Não se pode reduzi-lo, então, ao discurso” (LEANDRO-

FERREIRA, 2015, p. 15), isto é, há o funcionamento de outros registros.   

 O real é um dos registros da psicanálise, configurando-se como uma noção bastante 

profícua na análise do discurso, faz trabalhar a incompletude dos sentidos e dos sujeitos e, por 

conseguinte, a movência destes. Este real, que não se toca, não se apreende, apenas se bordeja, 

não cessa de produzir sentidos e com ele nos deparamos. Como nos lembra Pêcheux ([1983] 

2015, p, 29): “‘há real’, isto é, pontos de impossível, determinando aquilo que não pode não ser 

‘assim’, (O real é o impossível... que seja de outro modo)”. Assim, damos de encontro com o 

não dizível, o ainda não representável, mas em vias de ser significado.   

 O corpo, como temos discutido, é linguagem, deixando de ser um simples pedaço de 

carne através da existência material da linguagem. Instaura-se, assim, a 

interpelação/subjetivação no processo de corporificação, reclamando sentidos no batimento 

entre a resistência e a memória, como será discutido no próximo subtópico. Dos 

trabalhos citados que, inscritos teoricamente na AD, dizem respeito ao corpo o que se refere à 

memória, trago a discussão de Hashiguti (2008). Para a autora, 

 

O corpo é um corpo de memória que determina e é determinado, no sentido de que é 

tanto corpo como espessura material do/no discurso, sendo assim materialidade 

determinante por sua visibilidade, quanto corpo de/na memória discursiva que 

constitui seus gestos, sendo assim corpo determinado. A memória de que se trata está 

no discurso que olha e diz o corpo e no gesto que o corpo realiza. A memória está no 

corpo e no olhar para ele, o que significa que ele é sempre corpo de memória 

(HASHIGUTI, 2008, p. 110). 

 

 Como aponta Hashiguti, o corpo tem uma relação intrínseca com a memória, pois 

apresenta espessura material, sendo, portanto, discurso, materialização da linguagem, da 

ideologia e, por gestos, olhares, movimentos, características expressam uma memória 

(discursiva) que está relacionada com o interdiscurso. É analisável discursivamente, como 

trouxe, também Leandro-Ferreira (2015). Assim, o corpo (se) significa de uma maneira, pois já 

o foi significado anteriormente nas redes discursivas. Vale ressaltar que a memória que diz 

respeito à análise discursiva não é a memória cognitiva, mas a memória discursiva em que os 

sentidos filiam-se aos dizeres e sentidos outros que recortam o dizível. Pensar essa relação 

corpo (d)e memória nos permite refletir sobre o objeto de estudo desse trabalho, o corpo trans.

 Os sujeitos-trans, ao se subjetivarem na sociedade, trazem consigo uma memória de um 

corpo que foi significado, categorizado, lido como um outro, de um outro gênero pelas vias da 

ideologia, que controla corpos através da cisnormatividade. As ferramentas de controle de 

sentidos podem, como discutimos no capítulo anterior, funcionar como um pan-óptico 

foucaultiano no qual discursos das esferas familiar, religiosa, jurídica, médica, produzem vigília 
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e punição sobre estes corpos. Ser trans, (binários, não-binários e travestis), habitar um corpo 

trans numa sociedade extremamente violenta, onde mais se matam pessoas trans no mundo, é 

um ato de resistência, é estar à margem, produzindo sentidos. Assim, tal corpo é, ele (se) 

significa.            

Estes corpos quando se identificam com a transgeneridade parecem deixar de ter 

cidadania, como se estivessem fora do Estado e de sua forma de individua(liza)ção, isto é, à 

margem, provocando medo e estranhamento na sociedade, pois, desestruturam os já-ditos sobre 

corpos, sexos e gêneros.         

Sobre o urbano e o corpo, Orlandi discute que 

 

No território urbano, o corpo dos sujeitos e corpo da cidade formam um, estando o corpo 

do sujeito atado ao corpo da cidade, de tal modo que o destino de um não se separa do 

destino do outro. Em suas inúmeras e variadas dimensões: material, cultural, 

econômica, histórica, etc. O corpo social e o corpo urbano formam um só (ORLANDI, 

2004, p. 11).  

 

 Se seguirmos a esteira da autora, corpo do sujeito e corpo da cidade formam um só. Com 

um só destino (im)possível. Ao se pensar na materialidade do corpo e, sobretudo, o corpo trans, 

entende-se que se trata de um social dividido, em disputa e que coloca os sujeitos-trans em 

situação de dominação e de não acesso a direitos. Negar o uso do nome com o qual o sujeito se 

identifica67 é um exemplo de como é não ter direitos, não se tem nome, não se tem lugar de 

fala68. Até 2016, não existia a Lei de Identidade de gênero, tampouco a possibilidade de 

retificação dos documentos. Trevisan (2018), ao falar da história da travestilidade e da 

transexualidade no Brasil, aponta como as únicas possibilidades eram nas artes e na 

prostituição.       

Ao refletir sobre as formas de individua(liza)ção dos sujeitos na sociedade, Orlandi 

(2012a) diz que a Forma-sujeito histórica é a do capitalismo, assim, os sujeitos se sentem donos 

de sua vontade, com direitos e deveres. No entanto, como propõe a autora, o Estado falha na 

articulação do simbólico com o político, ou seja, na língua, há uma fenda que expõe as divisões, 

e, assim, nem todos têm direitos, nem todos cumprem seus deveres. Essa falha, então, é 

                                                           
67 João W. Nery, primeiro homem trans no Brasil a passar pela cirurgia de redesignação sexual, por exemplo, 

passou anos se apresentando no País com documentos falsos e à margem, sem poder se apresentar como 

transgênero. Antes de sua morte, em um capítulo do livro Vidas Trans, Nery (2017) reconta sua trajetória de como 

burlou as leis brasileiras sobre cirurgias, o processo de conseguir uma nova documentação, seu papel na militância 

LGBTI+ no país. Neste livro, ele também conta como uma conversa com a escritora de novela Glória Peres, após 

ela ter lido A viagem solitária, tornou-se um livro base para o personagem trans de uma novela da Rede Globo de 

Televisão. Ademais, Nery reflete sobre suas conversas com diversos políticos, em especial o ex-deputado Jean 

Wyllys, que fizeram com que a lei de Identidade de Gênero também ficasse conhecida como Lei João W. Nery.  
68 Lugar de fala, aqui, tem relação com a representação dos sujeitos numa formação social. No capítulo 4, 

voltaremos a discutir essa noção. 
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estruturante. Dessa forma, o Estado funciona através da falha, que também produz resistência, 

uma vez que entre a Forma-sujeito e a individuação, a interpelação a sujeito de direito na 

conjuntura atual, há espaços de movência dos sujeitos que se inscrevem em relações 

dissimétricas.    

Essas relações dissimétricas também podem ser encontradas na disputa de sentidos dos 

corpos, produzindo um desconforto social. O desconforto que estes corpos produzem em alguns 

sujeitos transfóbicos que se materializam em discursos de ódio, violências demonstram a falha 

do Estado que, pela constituição, diz que todos somos iguais juridicamente, mas que, 

contraditoriamente, apaga as diferenças dos sujeitos, as assimetrias de classes, de raça, de 

gênero. É a partir da falha, como aponta Orlandi (2012a), que há lugar do possível, onde o 

sujeito pode irromper com outros sentidos e estes ecoarem, na história, produzindo um 

acontecimento, um encontro entre uma atualidade e uma memória (PÊCHEUX, [1983] 2015).

 Dessa maneira, quando o Estado falha, o ritual da interpelação ideológica fragmenta-se, 

assim, produz-se a resistência. O próprio estar em silêncio, quando há uma injunção ao dizer, 

é, como afirma a autora, uma forma de produzir resistência. Assim, mesmo que o sujeito 

discursivo não tenha acesso e domínio completo sobre suas práticas, ser, tomar corpo, produzir 

silêncios, romper outros através do corpo são diferentes maneiras de resistir.   

 Do ponto de vista deste trabalho, o corpo é visto como lugar material da subjetivação 

dos sujeitos. Assim, uma vez que apresenta linguagem, nele também pode ocorrer a política do 

silenciamento (ORLANDI, 2013), calam-se alguns sentidos, alguns signos do/no corpo e outros 

são censurados, como observamos, por exemplo, nas análises das sequências discursivas 

do/sobre os corpos trans.       

Vejamos a imagem abaixo. 
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Sequência Discursiva 4 (SD 4)69 

 Nos perfis de militância trans, quando há postagens acerca de pessoas transmasculinas, 

elas são, em grande parte, sobre o processo de terapia hormonal. Há, de forma recorrente, uma 

montagem de duas fotos, onde os homens trans mostram seus corpos, suas formas, suas 

transformações corpóreas. Há, portanto, regularidades nas imagens: a disposição e montagem 

dela, os enunciados sobrepostos. Isso pode ser analisado na SD acima: a primeira foto, como 

no exemplo acima, marca o período anterior ao processo de terapia hormonal, outra após algum 

tempo de hormonioterapia.  

Essa disposição de imagens entre o que seria a fase pré-testosterona e o pós-testosterona 

(em uso) aparece como um processo linear, evidente, reforçando um imaginário de 

transgeneridade que diz respeito, sobremaneira, às alterações corpóreas com o objetivo de 

aproximação dos traços mais prototípicos do imaginário das características de um determinado 

gênero, traços e características do gênero com o qual se identificam.   

 A SD4, na parte da legenda, diz da transgeneridade como algo que não corresponde a 

utilizar roupas de um determinado gênero ou se hormonizar, uma vez que “homens trans são 

homens independente de tudo isso”. O pronome “isso” retoma e resume a questão da vestimenta 

e dos hormônios apontados no enunciado anterior. No entanto, há uma disputa de sentidos entre 

o que é verbal e o imagético, constituindo uma contradição no discurso, de forma tal que a 

                                                           
69 Imagens 3 e 4 podem ser encontradas no link 

https://www.facebook.com/CartazesLgbt/photos/pb.228900067209830.2207520000.1449012699./75747960101

8538/?type=3&theater. Acesso em: 06/02/2018)) 

https://www.facebook.com/CartazesLgbt/photos/pb.228900067209830.2207520000.1449012699./757479601018538/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CartazesLgbt/photos/pb.228900067209830.2207520000.1449012699./757479601018538/?type=3&theater
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explicação que comparece na foto, um homem trans que documentou sua hormonização, 

juntamente com suas vestimentas escolhidas, e a disposição das fotos da montagem, reafirmam 

o processo binário e homogeneizador dos pré-construídos sobre a masculinidade que dizem 

respeito a vestimentas e à presença da barba na segunda imagem.    

 Ao apagar as contradições, são sobrepostos à imagem os seguintes dizeres: “Sem 

testosterona ou com, homens trans são homens”. Observa-se que, em “homem trans são 

homens”, o substantivo “homens” qualifica “homens trans”, de forma não tautológica. Assim, 

a ordem inversa não seria possível uma vez que “homem” seria o hiperônimo de “homens 

trans”, demonstrando, assim, que a categoria “homem” não é homogênea, da ordem das 

evidências, existem diferentes possibilidades de masculinidades discursivizadas a partir de tal 

significante, que remete a uma memória discursiva sobre o gênero, a qual se constitui por meio 

dos pré-construídos.       

Sobre a memória, Pêcheux discute que 

 

a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento 

a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-

construídos, elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua 

leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível (PÊCHEUX, 

[1983] 2015 p. 46). 

 

O autor, pensando o papel da memória junto a outros pesquisadores, coloca que ela não 

é a psicológica, mas a condição do próprio dizer e está intrinsicamente ligada à língua. Para se 

dizer, produz-se um acontecimento que restabelece os pré-construídos, os discursos transversos, 

elementos citados, relatados, que são linearizados no intradiscurso. Dessa forma, podemos 

pensar que, ao se falar do gênero, da transgeneridade, já-ditos sobre “homem”, “mulher” são 

retomados70, pelo funcionamento da memória – pré-construídos, discursos transversos, 

repetições – mas havendo possibilidades para outros dizeres que extrapolam essas definições 

também tem espaço para emergir a discursividade, produzindo resistência.  

 É nesse sentido que o discurso da transgeneridade, ao se descolar de sentidos ideais, 

essencialistas, existencialistas do gênero, traz, muitas vezes, as marcações do discurso outro 

através da memória, juntamente à reflexão sobre os processos de transição que, parte das vezes, 

dizem respeito às cirurgias e à hormonização. Aqui, marcado linguisticamente com o “com 

testosterona” “sem testosterona” na SD acima.    

                                                           
70  Aqui penso também na minha posição-sujeito na sociedade que, antes dessa pesquisa e mais fortemente durante 

esse percurso, me dou de encontro com a dificuldade de me dizer “homem”, justamente pela historicidade dessa 

palavra, que (re)atualiza sentidos com os quais (quase) nunca me identifiquei. No entanto, penso que, nesse 

encontro entre atualidade e memória, é possível, pela resistência, dizer de uma posição-discursiva outra, que não 

reforce uma cisgeneridade hegemônica, compulsória e evidente. 
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Esse processo para minimizar os signos daquele gênero imposto socialmente ao nascer 

é uma demanda do Outro (assim como também é essa leitura que determina os sexos antes 

mesmo do nascimento). “Homem trans são homens!”, inscrito parte verbal da imagem, funciona 

como uma resposta ao Outro. Assim, o sujeito-trans responde à pergunta “Que queres?”, posta 

por uma voz que, parte das vezes, só legitima como sujeitos trans, aqueles que fizeram a 

redesignação sexual e estão se hormonizando. Dessa forma, funciona a ideologia sobre os 

corpos, afirmando que certas características corpóreas pertencem a tipos específicos de gêneros, 

como analisaremos à frente. 

 

3.3 CORPO E IMAGEM:  ENTRE O VERBAL E O NÃO-VERBAL 

  

 Ao pensar a relação entre corpo e ideologia, essa tese tem trazido como corpus imagens 

printadas do Facebook e também dos seus respectivos comentários. Gimenes (2017) reflete 

discursivamente sobre o print screen para além da utilização como ferramenta de coleta de 

corpus. Para autora, o print também é uma tentativa de os sujeitos-analistas represar o percurso 

dos sentidos, pelo desejo de estabilizar e homogeneizar sentidos. Através dos prints como 

ferramenta, mas também como tentativa sincrônica de capturar os momentos de estabilidade de 

sentidos, de localização de materialidades, temos trabalhado nesta tese, com materialidades 

verbo-visuais.      

Nesta direção de refletir a suspensão e o movimento, Medeiros e Glozman (2019) 

pensam o fotograma como 

 

uma forma visual estabilizada mediante um procedimento de “suspensão” momentânea 

do movimento; um fragmento que emerge da materialidade em movimento por um 

gesto de leitura que, convocado por algum detalhe, põe nele sua mirada. O gesto produz 

o fotograma, que contém marcas de sua historicidade e traços de seu devir. Não se trata, 

então, de um corte sincrônico, mas da trama histórica funcionando (MEDEIROS; 

GLOZMAN, 2019). 

 

 As autoras entendem o fotograma como uma “suspensão” momentânea do movimento 

para um gesto de leitura. No entanto, não se trata de um corte sincrônico. Os prints podem se 

caracterizar, para mim, como uma forma de fotograma possibilitado pelas ferramentas 

tecnológicas de captura de tela e uma forma dos analistas trabalharem com a imagem na relação 

com o interdiscurso. Aqui, faz-se necessária, portanto, uma reflexão sobre o estatuto da imagem 

na AD e o imbricamento entre verbal e não-verbal.    

As imagens têm sido um dos objetos analíticos atualmente na teoria. Nesse sentido, 

vários analistas estão se debruçando sobre a compreensão do funcionamento discursivo delas. 
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Trago a reflexão de Souza (2018) sobre o não verbal, a fim de analisar o estatuto dessa 

modalidade de linguagem nas postagens aqui analisadas. Para a autora,  

 

cada forma de linguagem não verbal pressupõe uma arquitetura específica, que não pode 

ser pensada como uma estrutura única, nem como uma simples composição com o 

cruzamento do intradiscurso e do interdiscurso. São muitos os eixos/fios que tecem o 

não verbal e, consequentemente, são muitos os recursos de ordem teórica que precisam 

ser acionados na análise de cada uma dessas formas.  

É nesse sentido que a arquitetura do não verbal se faz através de paráfrases visuais – ou 

pelo trabalho da policromia, como definido em Souza (2001) -, quando se opera com a 

articulação do que é visível ou está implícito, ou do que é apagado, ganha-se em 

visibilidade ao se atestar a falta do que um dia fora visível. Assim, a discursividade se 

constrói por um movimento de deslizamentos de sentido contínuo. Além disso, as 

paráfrases visuais tanto podem ser constituídas pelo sujeito no nível da formulação, do 

intradiscurso, quanto pelo analista, quando da apreensão do sentido no momento da 

circulação do texto não verbal (SOUZA, 2018, p. 25-26). 

 

Em sua reflexão, Souza (2018) aponta que há uma arquitetura específica de cada 

linguagem não-verbal e é necessário, como nos ensina Pêcheux, analisar os discursos na sua 

relação intradiscurso x interdiscurso, ou seja, os eixos de linearização e o da regularização, 

respectivamente, desfazendo os eixos dessa linguagem, remetendo à discursividade, a fim de 

observar como são construídas as paráfrases imagéticas. Para tanto, a autora cunha o termo 

policromia, como a articulação entre os ditos e não-ditos na imagem na qual se textualiza o 

político, a divisão dos sentidos. Assim, através da arquitetura da imagem, compreendemos a 

forma como os sentidos se materializam na imagem e como os discursos presentes no 

interdiscurso são linearizados.     

Souza (2018) considera que cada linguagem não-verbal tem sua arquitetura. A partir 

dessa discussão, observamos que a arquitetura das postagens aqui analisadas se constrói a partir 

de certas regularidades: legenda, imagem e texto verbal inscrito na parte inferior da imagem. 

As SDs, recortadas dos comentários produzidos pelos sujeitos-comentadores, podem se referir, 

então, a alguma dessas especificidades, seja a parte verbal ou a não verbal, ainda que 

consideremos que estas modalidades estão imbricadas.   

Na sequência discursiva (SD4, p. 79) acima, por exemplo, além da legenda, há um 

enunciado sobreposto à imagem. Sem essa parte verbal, possivelmente, os efeitos de sentidos 

seriam bem diversos dos já observados pelos sujeitos-comentadores de tal materialidade.

 Nesta SD, observando tal imbricamento entre as duas modalidades de linguagem, a 

verbal e a não-verbal, há a tentativa dos sujeitos de controle e unicidade dos sentidos, isto é, 

discursivizar a evidência o que é ser homem na sociedade. Mas essa evidência tem suas brechas, 

onde os sujeitos produzem leituras outras, identificando-se ou não com aqueles dizeres, pois, 
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como parte do enunciado diz, há outras possibilidades de ser homem, sem ser, no caso, a 

cisgênera.        

No trabalho com imagens, vídeos, charges, destaco também o trabalho de Lagazzi 

(2007), que analisa diferentes materialidades significantes a partir do 

 

batimento estrutura/acontecimento referido a um objeto simbólico materialmente 

heterogêneo, requer que a compreensão do acontecimento discursivo seja buscada a 

partir das estruturas materiais distintas em composição. Realço o termo composição 

para distingui-lo de complementaridade. Não temos materialidades que se 

complementam, mas que se relacionam pela contradição, cada uma fazendo trabalhar a 

incompletude na outra. Ou seja, a imbricação material se dá pela incompletude 

constitutiva da linguagem, em suas diferentes formas materiais. Na remissão de uma 

materialidade a outra, a não-saturação funcionando na interpretação permite que novos 

sentidos sejam reclamados, num movimento de constante demanda (LAGAZZI, 2007, 

p. 3).         
  

 Lagazzi (2007) parte da discussão de Orlandi (1984) sobre recorte, fazendo relações 

com os textos de Pêcheux sobre incompletude da linguagem e discurso como estrutura e 

acontecimento. Assim, as materialidades significantes também podem ser analisadas conforme 

as discussões teóricas da AD, que dizem respeito à contradição intrínseca à linguagem, como 

marcação da teoria materialista, que reclamam sentidos ao relacioná-las ao interdiscurso. 

 A partir dessas duas autoras, Lagazzi (2007) e Souza (2018), temos uma maneira de 

empreender a análise de objetos analíticos verbo-visuais por vias discursivas, seja pelo viés da 

policromia ou da materialidade significante. O que importa para as análises que tenho 

empreendido nesta tese é compreender que cada materialidade discursiva tem sua arquitetura 

específica, conforme Souza (2018) e que estes recortes das imagens, em SD, são uma forma 

metodológica para compreender os sentidos produzidos por discursividades que se proponham 

fazer um enlace entre o que é verbal e o que é imagético. Ademais, esse procedimento se dá 

com um movimento pendular, tal como proposto por Petri (2013). Para a autora,  

 

A metodologia da Análise de Discurso existe, mas não para, está em suspenso, em 

movimento, (de)pendendo como o pêndulo, relativizando os olhares sobre o mesmo 

objeto. Isso se caracteriza como em constante movimento, como metodologia capaz 

de apresentar-se como singularidade. [...] talvez possamos dizer que é no movimento 

de ir e vir (da teoria para a análise e/ou vice-versa) que o pêndulo agita os processos 

de produção sobre o corpus, movimentando a contemplação que estagnaria o analista 

e, consequentemente, o movimento de análise (PETRI, 2013, p. 42). 

 A autora, ao pensar o pêndulo, traz esse movimento de vai e volta, entre teoria e análise, 

para que, assim, o analista saia da inércia e alcance as perspectivas que os sentidos levam os 

sujeitos e o corpus. Neste mo(vi)mento, então, o analista (re)faz seu percurso analítico a 

depender das demandas dos objetos analíticos. Como aqui o corpus tem as peculiaridades de 

estar disperso no espaço virtual, ora as sequências discursivas serem apenas verbais, ora verbo-
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visuais, elas apresentam diferentes trajetos de leitura analítica. É neste sentido que se pode 

compreender, conforme Souza (2018), a arquitetura específica de cada materialidade. E, com 

Lagazzi (2007), recortaremos estas em materialidades significantes, como temos dito. Assim, é 

que faremos a remissão ao interdiscurso, como propõem as autoras, cada uma à sua maneira.

 Da postagem de Cartazes & Tirinhas LGBT (SD4), trago dois de seus comentários para 

compor a SD5. Esta diz respeito ao discurso sobre a transgeneridade, em que sujeitos que se 

interessam por essa temática produzem seus gestos de leitura sobre a SD4. 

 

Sequência Discursiva 5 (SD 5)71 

  

Em 1, o sujeito diz que vê esse preconceito a respeito das características corporais de 

sujeitos trans dentro do grupo das travestis e, segundo ele, as travestis cobram uma a outra a 

presença dos seios como um signo de feminilidade. Este sujeito que, aparentemente, fala de um 

lugar de contato com travestis diz que elas comentam entre si “Fulaninha não tem seio! Ainda 

é um viadinho”. Com pesar, utilizando o discurso reportado, este sujeito-comentador produz 

seu dizer tocando na problemática dessa questão sobre os discursos da alteração corporal como 

legitimador de identificação de gênero que é algo que também atravessa os discursos dos 

sujeitos-trans. A partir desse enunciado, pode-se perceber o atravessamento no discurso das 

travestis pelo discurso sobre estas.        

 A respeito da noção de discurso sobre, Mariani (1996) diz que 

     
são discursos que atuam na institucionalização dos sentidos, portanto, no efeito de 

linearidade e homogeneidade da memória. Os discursos sobre são discursos 

intermediários, pois ao falarem de um discurso de (discurso-origem), situam-se entre 

este e o interlocutor, qualquer que seja. De modo geral, representam lugares de 

autoridade em que se efetua algum tipo de transmissão de conhecimentos, já que ao 

falar sobre transita na co-relação entre o narrar, descrever um acontecimento singular, 

estabelecendo sua relação com um campo de saberes já reconhecidos pelo interlocutor. 

Do nosso ponto de vista, o discurso jornalístico, sobretudo na sua forma de reportagem, 

funciona como uma modalidade do discurso sobre, pois coloca o mundo como 

objeto.[...] E com isto estamos afirmando, em decorrência, que o discurso jornalístico 

                                                           
71 Mesmo link da imagem anterior, citado na nota precedente. 
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contribui na constituição do imaginário social e na cristalização da memória do passado 

bem como na constituição da memória do futuro (MARIANI, 1996, p. 64). 

 

Como aponta a autora, os discursos sobre são responsáveis pela institucionalização dos 

sentidos, produzindo uma memória sobre determinados discursos, dissimulando as 

possibilidades de sentidos outros, mas que falam de um lugar de autoridade. Para Mariani, o 

discurso jornalístico produz esse efeito, construindo objetos no mundo e contribuindo para um 

imaginário social, cristalizando os sentidos. No entanto, o discurso sobre aqui analisado não 

tem autoridade de institucionalizar sentidos, uma vez que não é agenciado por uma instituição 

jornalística, por exemplo. Mas tem potencial de dispersá-los, de constituir sentidos outros, 

abrindo possibilidades para outras posições-sujeito na discursividade. Por outro lado, o discurso 

de, partindo da posição dos sujeitos-trans, visa a, principalmente após as discussões sociais 

sobre o “lugar de fala”, institucionalizar sentidos sobre a transgeneridade.   

 Quando se pensa nas pessoas trans, a medicina, o jurídico, a religião, a mídia, eram/são 

os lugares institucionalizados que produziam o discurso sobre essa população, determinando o 

que era ser transexual, travesti, transgênero. Até pouco tempo, só tínhamos acesso a essa 

modalidade de discurso, porém, com a democratização de mídias alternativas e algumas 

aberturas na mídia tradicional, pode-se ter acesso também ao discurso de, isto é, essa população 

tem um pequeno espaço de dizer e para produzir sentidos outros sobre a transgeneridade, 

através da resistência e luta diária. Importa dizer que essas duas modalidades de discurso 

podem estar imbricadas. O discurso de é atravessado pelo discurso sobre. Ao dizer de si, os 

sujeitos-trans, pelo jogo de formações imaginárias, trazem à tona o discurso sobre a 

transgeneridade. Assim, também, no discurso sobre, pode trazer consigo marcas do discurso 

de. É o que apontaremos também nas análises dos comentários, como um lugar possível para a 

produção dessas modalidades de discurso.        

O enunciado 2 (p. 84), retomando a SD5, mas produzindo outros sentidos, indo em outra 

direção em relação ao comentário anterior, apresenta dizeres de muita importância à discussão 

sobre a temática trans: “corpos trans não precisam ser iguais aos corpos cis”. Essa posição-

sujeito, então, aponta para a não necessidade de passibilidade dos corpos trans, que não 

precisam ser iguais aos corpos cis. A passabilidade, como se discute nos estudos de 

transgeneridade, é o efeito que certos corpos trans produzem na sociedade, ao serem lidos como 

cisgêneros. Ou seja, essas pessoas são dificilmente identificadas como trans quando são vistas 

no dia a dia. Apesar desse ser um interesse de alguns sujeitos-trans, de aproximação do corpo 

tido como normatizado para o gênero com o qual se identificam e também, muitas vezes, por 

se sentirem mais seguros quando passáveis por cis, é importante salientar que corpos cis e 
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corpos trans têm sua própria historicidade, forma de significar e ser significado em uma 

determinada conjuntura sóciohistórica.       

 O corpo tem sua materialidade, sua historicidade, e ele produz sentidos, como tenho 

refletido neste trabalho. Então, a teoria materialista do discurso pode contribuir para a 

teorização da noção de corpo, em especial, do corpo trans. Retorno à Leandro-Ferreira (2015) 

para embasar as maneiras pelas quais a análise do discurso materialista tem pensado o corpo. 

Para a autora, o corpo é tanto discurso, como forma de subjetivação. Assim, “o corpo não só é 

como o lugar onde o sujeito habita, mas o corpo, sendo o próprio sujeito” (ibidem, p. 15).  

 A relação entre a linguagem verbal e não-verbal entra como constitutiva do sujeito, do 

corpo e do discurso, uma vez que estamos em uma sociedade letrada e que o virtual também se 

faz presente de diferentes formas em nossa conjuntura. Assim, o que circula nas redes, nas 

imagens, nos textos, afeta e constitui os sentidos de/para os sujeitos, mesmo que os sujeitos 

tenham pouco ou nenhum acesso ao virtual e a escrita.    

Verbal e não-verbal, na SD acima, produzem um efeito de uma só materialidade 

imagética na qual essas duas modalidades não superpõem uma à outra. Ademais, os 

comentários, para ecoarem sentidos em consonância com o post principal, também precisam 

estar relacionados à postagem principal. E, assim, se constrói um tecido discursivo, que pode 

ser deslinearizado a fim de que possamos compreender como esses sentidos vão se colocando 

no fio do discurso.       

É a partir da linguagem, como temos dito, que podemos analisar os sentidos do/sobre o 

corpo uma vez que, na Análise do Discurso, o pensamos constituído de linguagem, havendo 

uma relação entre corpo, sujeito e discurso. Assim é que se observa o corpo aqui, como um 

objeto discursivo que diz respeito à maneira pela qual os sujeitos se subjetivam na sociedade, 

distinguindo-se de outras teorias nas quais o corpo já era um objeto teórico.  

 Subjetivar-se, resistir na/pela linguagem, habitando um corpo, que é corpo de desejo, 

interpelado pela ideologia, numa conjuntura sócio-histórica. Estamos, portanto, na luta 

por/pelos sentidos. Sentidos e corpo se unem no laço simbólico e, na história, o corpo é passível 

de um mal-estar, sobre o qual discutiremos a seguir.  

 

3.4 HÁ UM MAL-ESTAR NO/DO CORPO? INCONFORMIDADE, INSCRIÇÃO DO 

SUJEITO, RESISTÊNCIA 

  

Para pensar o mal-estar e sua relação com o corpo, é necessário retomar à psicanálise, 

teoria que se detém às estruturas clínicas (neurose, psicose e perversão) na sua relação com a 
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sociedade. Para tanto, dialogaremos com algumas pesquisas dessa área de conhecimento, mas 

fazendo relações com a teoria materialista do discurso, que dá suporte a essa pesquisa.  

Freud ([1930] 2016), em O mal-estar na cultura, alerta que a construção psíquica do 

sujeito, a satisfação dos impulsos, equivale à felicidade, mas, pela lei social, pode se tornar um 

grave sofrimento, o qual         

 

ameaça de três lados: a partir do próprio corpo, que, destinado, à ruína e à dissolução, 

não pode prescindir nem mesmo da dor nem do medo como sinais de alarme; a partir 

do mundo externo, que pode se abater sobre nós como forças prepotentes, implacáveis 

e destrutivas, e, por fim, das relações com os outros seres humanos. O sofrimento que 

provém desta última fonte talvez seja sentido de modo mais doloroso que qualquer 

outro; tendemos a considerá-lo como um ingrediente de certo modo supérfluo, embora 

não pudesse ser menos fatalmente inevitável que o sofrimento oriundo de outras 

fontes (FREUD, 2016, p. 64-65).      
     

Para o autor, o corpo é a própria ruína dos sujeitos, pois, ao subjetivar-se no corpo, não 

existe a possibilidade de prescindir da dor nem do medo. Além disso, o mundo externo, 

também, pode abater o sujeito causando-lhe sofrimento. O outro, que está na constituição da 

relação entre os seres humanos seria a causa de sofrimento mais dolorosa. Sobre essas fontes 

de sofrimento, Leandro-Ferreira (2015) comenta, a partir de Freud, que 

 

as três principais fontes do “mal-estar na cultura” seriam: (i) “a força superior da 

natureza, (ii) a decrepitude de nosso próprio corpo e (iii) a deficiência dos dispositivos 

que regulam as relações dos homens entre eles e com a família” (p.37). As duas 

primeiras fontes são aceitas como inevitáveis, ainda que não exerçam papel 

paralisador sobre o ser humano. Das três, os homens teriam mais dificuldade em 

admitir a terceira fonte de sofrimento e mal-estar, já que aqui o insucesso é debitado 

ao próprio homem. As próprias instituições sociais criadas pelos homens para o 

protegerem e os fazerem viver em mal-estar falharam e isso é, positivamente, 

inaceitável para o narcisismo humano (ibidem, p. 17-18). 

 

Como apontávamos, e também lançando mão de Leandro-Ferreira, a respeito das forças 

de mal-estar que atuam sobre o sujeito, duas são vistas como inevitáveis: a força superior da 

natureza e a decrepitude do próprio corpo; a terceira trata-se da deficiência de dispositivos que 

regulam as relações dos humanos na relação com o outro. Esta última força que atua sobre o 

sujeito seria o mais difícil de aceitar uma vez que seu “fracasso” é responsabilidade das relações 

humanas.         

No que diz respeito aos corpos e, sobremaneira, aos corpos trans, o mal-estar é latente, 

sobretudo, em função da relação com os outros sujeitos, na qual ocorre uma pretensa demanda 

aos sujeitos-trans para que seus corpos sejam docilizados, isto é, normatizados. Isso se inscreve, 

grande parte das vezes, no discurso sobre os corpos trans, na tentativa de controlar os sentidos 

que podem/devem produzir esses sujeitos. Observa-se, também, que, no discurso dos próprios 

sujeitos-trans, há um atravessamento dessa demanda do outro, desse mal-estar implacável. Tal 
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demanda, ao provocar o mal-estar, funciona como pan-ópticos que controlam e vigiam tais 

sujeitos. A partir desse funcionamento que visa a estabilizar esses corpos, muitos sujeitos 

sentem a necessidade de apresentar uma passabilidade72 cis, ou seja, não ser identificado como 

trans pelo outro. Além disso, esse desejo do outro pode produzir uma relação conflituosa de 

pessoas trans com as alterações corporais.       

 Quando Leandro-Ferreira (2015) retoma o quadro de Freud em relação às forças que 

produzem mal-estar sobre o corpo, ela acrescenta a família como uma das esferas das relações 

humanas as quais agem produzindo mal-estar no corpo. A partir desse acréscimo da autora, 

podemos pensar, em relação ao gênero, e sobretudo no que tange à transgeneridade, que a 

família, pela proximidade, pelos laços sanguíneos e por estarem relacionada à esfera privada, 

pode produzir de forma profunda de mal-estar. Este produzido na linguagem a partir de como 

as relações com sujeitos-trans e LGBTI+ são discursivizadas e, também, a partir de práticas 

como a violência e a exclusão.    

Ainda discutindo corpo e mal-estar, Leandro-Ferreira traz à baila o psicanalista Birman 

(2007), este, 

ao fazer um mapeamento do mal-estar do sujeito contemporâneo, situa no corpo o 

lugar de maior vulnerabilidade, o registro onde o sujeito se vê mais ameaçado na sua 

integridade (p. 27). É no corpo e pelo corpo, que o homem, o ser humano, sente todo 

o seu mal-estar e a sensação de desamparo de forma mais aguda. Por vivermos numa 

sociedade de risco, conforme nos diz Birman, a saúde – e, em especial, do corpo, passa 

a ser o bem supremo (LEANDRO-FERREIRA, 2015, p. 21). 

 

Ao pensar a questão, com o suporte teórico de Freud e Birman, Leandro-Ferreira (2015) 

retoma que é no/pelo corpo que o ser humano sente o mal-estar e a sensação de desamparo de 

uma forma descomunal. Além disso, a autora reflete que o corpo, tal como visto na AD, está 

determinado pelas novas formas de assujeitamento – tornar-se sujeito, e, portanto, faz trabalhar 

a noção de ideologia uma vez que corpo e sujeito estão imbricados. Então, para ela, o corpo 

também consiste num dispositivo de percepção do sujeito em suas condições de produção, 

historicidade e cultura que o constitui. Portanto, como reflete Leandro-Ferreira (2015)73, o 

corpo situa-se no centro do mal-estar na cultura contemporânea, provocando uma submissão 

aos padrões insanos de domesticação/perfeição/normalização.      

                                                           
72 É importante pensar também o funcionamento ideológico da passabilidade. Há uma evidência dos gêneros como 

binários; se o sujeito-trans é lido como cis, então, ele pode sobreviver, uma vez que sua identificação de gênero 

passa despercebida. 
73Como objeto analítico, a autora parte do vídeo supervênus, no qual é mostrada uma mulher adulta e diversas 

intervenções cirúrgicas pelas quais ela passou no decorrer da sua vida. No corpo, são feitas alterações com vistas 

a uma domesticação, perfeição, normalização corpóreas. A intervenção vem do outro, do médico/artista. No 

entanto, para o outro, nenhuma mudança é suficiente e, de forma neurótica, o corpo é adaptado até chegar ao ponto 

máximo, a sua decrepitude. Vídeo disponível no Youtube em https://www.youtube.com/watch?v=AKFRj20Ni3c. 

Acesso em 28/10/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=AKFRj20Ni3c
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Ao pensarmos no nosso objeto analítico, a inserção/alteração/modificação dos corpos 

não diz respeito apenas à transgeneridade, mas é um processo que ocorre em diversas 

identidades de gênero, sexualidades, e que também afeta os sujeitos de diferentes formas e diz 

respeito a como a ideologia interpela diferentemente os sujeitos e como estes respondem ao 

desejo.         

Nessa seara, como temos dito, em consonância com Orlandi (2004), o corpo é o lugar 

material onde ocorre a significação. Importante marcar, como já apontado na apresentação, que 

inscrevemos este trabalho em uma teoria materialista. Assim, as práticas discursivas têm sua 

forma material, que inscrevem as lutas de classe no registro do simbólico, apagando, assim, seu 

próprio funcionamento. Isto é, pela visada materialista, o corpo tem sua espessura material. 

Inscreve-se na história, é linguagem e, nele, se materializam as lutas ideológicas. Ou, ainda, 

como diz a mesma autora posteriormente, o corpo é simbólico-político, portanto, a 

materialidade do sujeito liga o corpo e o sentido, em sua formulação (ORLANDI, 2017, p. 72-

73). É, portanto, nessa formulação do dizer em que “há um investimento do corpo do sujeito 

presente no corpo das palavras74 (ORLANDI, 2012b, p. 10). E, como afirma Leandro-Ferreira: 

 

Como não há corpo sem sujeito e como não há sujeito sem ideologia, é possível pensar 

o corpo relacionado a novas formas de assujeitamento. Assim como a língua 

materializa o discurso, o corpo materializaria o sujeito, constituindo com ele uma 

aliança inextricável (LEANDRO-FERREIRA, 2019, p. 22). 
 

 Assim, pensando que o corpo está relacionado com as formas atuais de assujeitamento, 

ele também se relaciona com a produção de sentidos de uma conjuntura sócio-histórica. Dessa 

maneira, se o corpo produz sentidos, na relação com a memória discursiva e com a ideologia, 

ele desestabiliza os universos logicamente estabilizados e se significa sob o (e)feito de mal-

estar. O mal-estar é, como temos compreendido, relacionado com o desamparo do sujeito e o 

mal-estar na relação sociais. Nas análises, observa-se o mal-estar principalmente no discurso 

das posições sujeito-conservador, em função da demanda deste sujeito em relação àquele corpo 

que, para ele, é inteligível, não estabilizado, não normatizado.    

 Esta posição, de sujeito-conservador, é entendida aqui como um sujeito que se nega a 

encarar as mudanças sociais necessárias ao cenário social, político, religioso, econômico, 

                                                           
74 Ao pensar sobre o corpo do texto, na visada materialista, Orlandi (2012b, p. 10) observa que o discurso tem três 

momentos distintos na sua produção. 1. Constituição, na relação com o interdiscurso, a memória do dizer. 2. 

Formulação, relacionado com as condições de produção, com a enunciação. 3. Circulação, como esse discurso se 

movimenta na história. Partindo dessa discussão, Dias (2018) reflete que o discurso digital se formula e se constitui 

ao circular. Além disso, não se trata apenas de produção de tecnologia. É uma condição de produção político-

ideológica na qual ocorrem as formas de produção/reprodução de existência capitalista. Sobre essa especificidade 

do discurso digital, como lugar das discursivizações dos discursos analisados neste trabalho, trataremos no 

próximo capítulo. 
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visando à manutenção da “ordem”, e, assim, uma normatização de costumes, pensamentos, 

práticas sociais. Nesse cenário, estes sujeitos filiam-se a rede de sentidos que se distancia da 

luta trans, deslegitimando seus direitos, suas conquistas e necessidades. Pensando o mal-estar 

que produz efeitos no sujeito-conservador, esta inconformidade se dá pela presença social de 

corpos “estranhos” à univocidade lógica, que desloca sentidos e resistem a sentidos já pré-

estabelecidos sobre os gêneros.   

Essa relação entre corpo e mal-estar na sociedade pode ser analisada na sequência 

discursiva 6, apresentando mais um embate ideológico relacionado com o corpo travesti. 

 

Sequência Discursiva 6 (SD 6)75 

 

Na imagem acima, também publicada na página de militância Cartazes & Tirinhas 

LGBT foi postado um print de um usuário do Facebook comentando uma situação vivida pela 

travesti Indianarae Siqueira76, famosa na cidade do Rio de Janeiro por ser militante trans, por 

lutar pela visibilidade e cidadania de pessoas trans e, atualmente, suplente de vereadora na 

câmara municipal dessa cidade.       

                                                           
75 Link 

https://www.facebook.com/CartazesLgbt/photos/a.228904437209393.37771.228900067209830/9209833213348

31/?type=3&theater (acesso em 27/03/18) 
76  Grafo aqui a escrita “Indianarae”, pois a militante atualmente se apresenta dessa maneira e se identifica como 

travestigenere, à época, nas suas palavras: “pessoa de peito e pau”. No ano de 2018, Indianarae teve sua candidatura 

à deputada estadual indeferida pelo partido político ao qual é filiada por conflitos entre os dirigentes do partido e 

algumas atuações suas à frente da CasaNem, que abriga pessoas trans e situação de rua. No entanto, há algumas 

discussões sobre essa decisão do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) frente aos pedidos de vários militantes 

LGBTI+ e eleitores de Indianarae Siqueira. 

https://www.facebook.com/CartazesLgbt/photos/a.228904437209393.37771.228900067209830/920983321334831/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CartazesLgbt/photos/a.228904437209393.37771.228900067209830/920983321334831/?type=3&theater
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No post, a partir de uma posição-sujeito se comenta uma situação na qual Indianarae fez 

um protesto, no ano de 2016, colocando os seios à mostra e dizendo que se a prendessem, o 

sistema judiciário teria de tomar duas posições: 1. Se a encarassem como homem, deveriam 

prender todos os homens que andam sem camisa na rua; 2. Se a lessem como mulher, a 

notificassem por atentado ao pudor, por mostrar seios de mulher, signo identificado como uma 

característica de feminilidade, deveriam mudar os documentos dela e, como ela diz, “assumir 

que sou mulher”. Com isso, a militante trans põe em xeque o discurso jurídico o qual, através 

dos mecanismos ideológicos dos aparelhos de Estado, juntamente com o discurso médico, é o 

que legitima a existência desses sujeitos na sociedade. Os seios, neste momento, funcionam 

como um signo do corpo travesti, que, no caso desse sujeito, ainda não era considerado pela lei 

como um corpo feminino. Esse mal-estar provocado a partir daquele corpo, que resiste, que põe 

sentidos outros no fio do discurso, é o que demonstra a falha do Estado, e de seus aparelhos 

ideológicos. Esta falha do Estado na individua(liza)ção dos sujeitos, como discute Orlandi 

(2013), aqui temos visto como estruturante da rede de sentidos do/sobre o corpo trans produzem 

outras formas de masculinidade e feminilidade. Isto é, a falha se abre em possibilidade de 

produção de sentidos e de outras formas de identificação. Sobre a relação do gênero com a 

linguagem, levando em consideração as teorias de gênero, Henry (2019) diz que, desde o 

nascimento, há um gama de discursos que produzem dizeres sobre o que é ser “menino” ou 

“menina” e são esses discursos que nos tornam sujeito. Dessa maneira, o discurso “que vai 

regular o conjunto de coisas que podemos dizer, entender, apropriarmo-nos ou não, é nele que 

tudo se passa” (HENRY, 2019, p. 237).       

 Nesse sentido, signos que atravessam o corpo, que dizem respeito aos pré-construídos 

sobre os gêneros regularizados no fio do discurso, delineiam a forma pela qual o simbólico 

atravessa irredutivelmente corpos e sentidos. Sendo, portanto, o corpo o lugar de generificação 

dos sujeitos, pela interpelação, (re)contruindo-se na linguagem. Esta que marca os sentidos para 

as masculinidades, as feminilidades, as não-binariedades, neste caso a marcação se dá pela 

negação aos pré-construídos sobre o masculino e o feminino.    

 Ao “peitar” o Estado simbolicamente, o gesto de Indianarae rompe com o já-lá da 

interpelação ideológica do gênero, fissurando a ideologia; se põe em questão o imaginário e as 

expectativas construídas sócio-historicamente para e por gêneros, produzindo, assim, 

resistência. No entanto, a resistência, como aponta Dela-Silva (2015), não é um ato do sujeito 

contrapor-se a um sentido dominante, como se ele pudesse, por total vontade própria, resistir a 

algo. Esse 
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modo de pensar a resistência é o fato de tomá-la como o escape, o que, muitas vezes, 

permite o deslize para a compreensão dessa ‘brecha’ como uma possível ‘liberdade’ 

frente ao assujeitamento, como se a possibilidade de resistência, de ruptura, também 

não se inscrevesse igualmente no assujeitamento, nessa condição própria de ser sujeito 

(DELA-SILVA, 2015, p. 208). 

 

Portanto, a resistência da qual tratamos na teoria do discurso não é uma liberdade frente 

à interpelação subjetiva, ela também é afetada pelo histórico-ideológico. As resistências, para 

Pêcheux, são as falhas no ritual de interpelação ideológica (PÊCHEUX [1978] 2009) e podem 

ser consideradas como   

 

não entender ou entender errado; não “escutar” as ordens; não repetir as litanias ou 

repeti-las de modo errôneo, falar quando se exige silêncio; falar sua língua como se 

fosse uma estrangeira que se domina mal; mudar, desviar, alterar o sentido das 

palavras e das frases; tomar os enunciados ao pé da letra; deslocar as regras na sintaxe 

e desestruturar o léxico jogando com as palavras... (PÊCHEUX, [1982] 1990, p. 17). 

 

As resistências estilhaçam o ritual ideológico, abrem fissuras e demonstram suas falhas. 

São produzidas na relação com a Ideologia. Provocam uma desestabilização no dizível, no já-

lá, abrindo para a produção de um discurso outro, de sentidos não dominantes. É o corpo 

produzindo sentidos outros, subjetivando-se por corpos tidas como abjetos.  

 Na transgeneridade, há a injunção aos sujeitos-trans sentirem um desconforto com o 

próprio corpo através de dizeres e práticas cisnormativas, que provocam nesses sujeitos um 

estado de sempre alerta aos perigos de violências que podem sofrer. Ademais, também se 

produz um cerceamento de sentidos sobre gêneros dissidentes. Dessa forma, demonstrar amor 

ao corpo “não-dócil”, que pode ou não ser reinventado, é um gesto de resistência nas condições 

de produção de discursos e sentidos sobre a temática trans. A SD 7, provinda da página 

NLucon, que, em sua descrição, caracteriza-se como um espaço de “Reportagens, entrevistas e 

outros textos publicados do jornalista Neto Lucon”, é uma das mais curtidas páginas de 

militância77 LGBTI+ no Facebook. Tenho chamado de página de militância as páginas do 

Facebook nas quais se publicam textos de atuação política em torno de causas sociais de sujeitos 

marginalizados, neste caso, os sujeitos-trans. Dela, apresento uma análise desse movimento de 

resistência e amor ao corpo trans. 

 

 

                                                           
77  No capítulo 5, exploremos mais essa definição sobre “páginas de militância”. Por ora, as entendemos como 

páginas de ativismo digital que objetivam publicar textos, imagens, materiais, que dizem respeito à luta de 

populações minorizadas, como LGBTI+, negros, mulheres, deficientes, etc. 
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Sequência Discursiva 7 (SD 7)78 

  

A sequência discursiva acima foi trazida da página NLucon do Facebook, onde são 

divulgadas notícias, entrevistas e vários tipos de textos acerca da população trans. Nesse print, 

há um recorte de uma matéria onde se encontram materialidades significantes verbo-visuais, 

uma foto do modelo trans Theo Barreto e um excerto da sua fala: “Eu amo ficar nu e acho que 

a gente, cis e trans, precisa trabalhar a cabeça para amar o nosso corpo do jeito que é. Porque o 

mundo projeta ideias de corpos que sofremos ao buscarmos ou nos sentirmos fora dele. Se amar 

nu é uma liberdade excepcional”.     

No lado esquerdo do print, vê-se o corpo trans, a materialidade do sujeito, lugar de 

significação. Mostrar o corpo trans e demostrar satisfação com ele, ainda que a partir de 

algumas alterações79, e, como no caso da sequência acima,  ser objeto de olhares outros a partir 

de ensaios fotográficos, é uma maneira de deslocar e sedimentar outros sentidos para os corpos 

trans que, mesmo que seja ainda visto, por uns, como algo “anormal”, é onde habita um sujeito, 

com desejos, demandas, com uma subjetivação própria, como é para as diferentes posições-

sujeitos, em diferentes identificações de gênero. Assim, percebe-se que não há nada de anormal 

                                                           
78Disponível em:  

https://www.facebook.com/nlucon/photos/a.232162046884683.38451.231283110305910/811188948981987/?ty

pe=3&comment_id=811511615616387&ref=notif&notif_t=photo_comment&notif_id=1468552593854957. 

Acesso em 27/03/18. 
79 Alterar alguma parte do corpo é uma prática que não diz respeito apenas a sujeitos-trans, mas a sujeitos-cis 

também, e, além de procedimentos que não são cirúrgicos. Seja pela imposição da mídia ou discursos sobre a 

beleza e corpos “padrão”, muitos manifestam o desejo e a possibilidade de fazer algum tipo intervenção cirurgia 

com fins estéticos. De uma maneira ou de outra, os sujeitos são submetidos à padrões determinados para os 

gêneros. 

https://www.facebook.com/nlucon/photos/a.232162046884683.38451.231283110305910/811188948981987/?type=3&comment_id=811511615616387&ref=notif&notif_t=photo_comment&notif_id=1468552593854957
https://www.facebook.com/nlucon/photos/a.232162046884683.38451.231283110305910/811188948981987/?type=3&comment_id=811511615616387&ref=notif&notif_t=photo_comment&notif_id=1468552593854957
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nesses corpos. Na imagem, há uma tarja sobre o corpo. Tarja que possibilita a presença daquele 

corpo no espaço virtual. Sem esta, provavelmente os algoritmos das redes sociais não 

permitiriam a circulação da imagem, independente da genitália. Dessa forma, é o significante 

“trans”, nas postagens, que bordeiam esse corpo e marca a não-cisgeneridade.  

 Assim, se pensarmos em genitálias presentes nesses corpos, todas elas estão no campo 

das possibilidades disponíveis para o corpo humano. Além disso, para o sujeito-trans, a 

normatização dos corpos, a cobrança da sociedade por um corpo imaginário também produz 

efeitos em pessoas trans e não-trans, causando sofrimento em ambos, caso não se aceite e se 

ame o corpo que se tem.  

Para o sujeito-trans, esse amor ao corpo é um gesto de resistência frente ao desejo do 

outro. Esse desejo se inscreve no discurso do outro imbrica-se com o discurso do sujeito-trans, 

como temos analisado. Ao refletir sobre a relação corpo transexual, como resistência e falta, 

Cassana (2017) afirma: 

 

O corpo que falta, no caso do sujeito transexual, jamais será preenchido em sua 

totalidade. Será um corpo permanentemente falho, assim como esse sujeito jamais 

será um homem ou uma mulher, tal como o discurso da ciência quer estipular. É aí 

que ocorre a falha, porque o sujeito transexual não está em uma transição; ele é uma 

permanente transição. [...] Esse corpo impossível às formações que o determinam 

passa a se significar justamente pela sua não-pertença às ordens que tentam determiná-

lo. O corpo e a língua, portanto, significam juntos. Complementam-se (CASSANA, 

2017, p. 38-39). 

 

 A partir de Cassana (2017), ratificamos que os corpos, e o corpo trans, sobremaneira, 

não são preenchidos, há, sim, uma ilusão de completude. Estes corpos, os dos sujeitos trans, 

não podem ser definidos como “homem” ou “mulher” dos universos logicamente estabilizados. 

É um corpo, então, em permanente transição, que resiste ao já-lá dos sentidos sedimentados 

sobre o gênero. Assim, língua e corpo se significam juntos, uma vez que o corpo é atravessado 

do simbólico. Por outro lado, vale ressaltar que a incompletude faz parte de todos os corpos. 

Eles são atravessados de linguagem, de real, de silêncios. Falhas, mal-estar e resistência, 

portanto, se materializam nos sentidos e nos corpos. Assim, a transição, o vir a ser, permanecem 

na relação dos sujeitos com os corpos, sejam estes cisgêneros ou transgêneros.  
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4. DAS FRATURAS DO SOCIAL AO DISCURSIVO: SUJEITO, IDENTIFICAÇÕES, 

INTERSECCIONALIDADE, LUGARES 

 

É pelos nossos territórios corporais não serem dignos de existência 

no espaço-cidade que novas epistemologias e imaginários sociais 

devem vir à tona, a fim de que possamos, enfim, permanecer. E, isso 

só vai acontecer quando estivermos construindo nossos próprios 

pensamentos, fundando nossa própria semântica, e ocupando espaços 

de legitimação de novos saberes para, então, disputar, com gana, um 

novo conceito de mundo.  (ARARUNA80, 2016) 

  

 No início deste trabalho, como o leitor pôde notar, aponto que estamos na confluência 

entre militância e teoria, uma vez que, como discute Pêcheux ([1975] 2009), não há prática 

política sem prática teórica. Contudo, desde antes da tese, já me questionava como trabalhar 

discursivamente com questões que são, sobremaneira, das ciências sociais, área a que tem como 

objeto as relações dos atores sociais.    

 Ao partir dessa inquietação, em outro momento, questionei à analista do discurso 

Glozman sobre essa possibilidade/desafio de estudos, os quais fazem ranger a eterna luta entre 

o materialismo e o idealismo (PÊCHEUX, [1975] 2009). Para a autora, “a contradição não é 

entre as duas áreas, é uma contradição que funciona nas tendências. Não é o idealismo contra o 

materialismo, mas tem traços de um e de outro” (GLOZMAN, 2021). Nessa discussão, 

Glozman ratifica que 

 

tem no discurso, geralmente, feminista e transfeminista sobre a linguagem traços de 

idealismo porque, às vezes, essas ideias acabam por recompor o sujeito capaz, 

intencional, voluntário, da pragmática. Eu falo que é uma espécie de cavalo de Tróia 

nesse discurso feminista sobre a linguagem. O que vêm dentro do cavalo de Tróia é o 

“eu”, o sujeito que pode, que sabe controlar, governar sua fala (GLOZMAN, 2021, p. 

127).  

  

Como discute a autora, grande parte das teorias (trans)feministas, ao discutir a 

linguagem, retomam traços idealistas, dando ao sujeito ilusão da capacidade de intervir 

conscientemente sobre a língua, sobre os seus dizeres, com intuito de promover mudanças 

sociais. Muitas dessas teorias têm uma filiação às correntes pragmáticas, por exemplo, na teoria 

queer, a qual entende a identidade como performatividade na linguagem. No entanto, alerta 

Glozman que a discussão sobre gênero   

 

é um espaço muito delicado que tem trajetórias heterogêneas, vidas heterogêneas, que 

tem experiências em jogo. O vínculo entre corpo e linguagem tem que começar pela 

escuta. Quem fala “Ah, não é importante linguagem inclusiva.” Não é importante para 

quem? Para uma pessoa que vai se identificar como não-binária não é importante? Não 

                                                           
80 Maria Léo Araruna é travesti, escritora, atriz e estudante de Direito. 
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é importante o nome? Então é claro que é importante. É por isso que é sempre 

tensionada a minha intervenção nesse campo. Tensionada também entre prática teórica, 

prática analítica, intervenção política (GLOZMAN, 2021, p. 127). 

 

Em consonância com a autora, entendemos que enveredamos em um campo delicado, 

heterogêneo, de escuta das demandas, no qual nossas intervenções teóricas e políticas, no estudo 

dos discursos sobre gênero, estão em tensão na/pela Análise do Discurso. 

Tal teoria põe questões para as ciências sociais, para a linguística e para teoria do 

discurso. Sem esses questionamentos, a AD não pode ir bem, como nos alerta Pêcheux, no 

anexo III, do Semântica e Discurso (ibidem). Assim, aqui, pretendemos pensar sobre essas 

reflexões teóricas, visando a um possível desdobramento tanto para os estudos de gênero como 

para os discursivos.         

Consoante à Araruna, epígrafe deste capítulo, almejo ter produzido uma reflexão sobre o 

corpo, a transexualidade e a resistência, que dá a saber das epistemologias, de saberes 

dissonantes, que ocupam uma outra existência material no espaço-cidade, a qual deve 

permanecer, ganhar espaço e se fortalecer. Sobre esses saberes, a autora diz que se pode 

construir um novo mundo a partir da luta desses sujeitos, no caso, os sujeitos-trans. Nesse 

encontro entre os estudos de gênero e a AD, temos algumas inquietações: 1. Ao falarmos sobre 

população trans, pessoas trans, transexualidade, como se analisa o discurso dos sujeitos 

discursivos sem nos filiarmos ao idealismo? 2. Nos estudos de gênero, há conceitos fulcrais 

como identidade e autoidentificação; discursivamente, quais deslocamentos são feitos para que 

aqui se reflita a movência dos sujeitos e dos sentidos? 3. Como pesquisador cisgênero, um dos 

primeiros questionamentos colocados para mim, era em relação ao lugar de fala. Como produzir 

uma reflexão sobre transexualidade sem colocar os sujeitos-trans em uma posição exótica de 

apenas objeto de pesquisa? A partir disso, fui me questionando sobre como a interlocução entre 

os transfeminismos e a AD pode fazer avançar a relação entre lugar, fala e enunciação. Tais 

pontos se articulam junto a questão dessa pesquisa, como já apresentada: Qual relação entre o 

corpo trans e a resistência? Guiando-me por tais questionamentos, pelos objetivos dessa tese, 

intento refletir tais pontos e preparar o terreno às próximas análises. 

 

4.1 DOS INDIVÍDUOS, DOS SUJEITOS 

  

Nos estudos sobre a relação entre linguagem e sociedade, leva-se em consideração, 

sobretudo, o papel dos indivíduos, dos sujeitos, dos atores sociais, a depender da teoria a partir 
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da qual falamos. Saussure81, no CLG, já traz uma visão dessa relação, como já apontada por 

Whitney, como instituição social. A relação, por exemplo, da massa falante, no decorrer do 

tempo, sendo capaz de produzir mudanças linguísticas, como se pode ler no seguinte esquema: 

 

Imagem82 

O autor ainda afirma que 

 

A língua já não é agora livre, porque o tempo permitirá às forças sociais que atuam 

sobre ela desenvolver seus efeitos, e chega-se assim ao princípio de continuidade, que 

anula a liberdade. A continuidade, porém, implica necessariamente a alteração, o 

deslocamento mais ou menos considerável das relações (SAUSSURE, [1916] 2012, p. 

119). 

 

 O corte saussuriano propôs um marco na linguística moderna, definindo o escopo 

teórico desta ciência. A compilação do Curso de Linguística Geral e as leituras a partir de 

Saussure delimitaram o objeto de pesquisa da área, a língua, a qual não é livre, tem sua 

continuidade, ao contrário da fala. Sobre a corrente teórica nomeada posteriormente de 

estruturalismo, advinda das reflexões que tomam Saussure como marco teórico, Pêcheux reflete 

que  

 

Mesmo que explicitamente ele não tenha desejado, é um fato que autoriza a reaparição 

triunfal do sujeito falante como subjetividade em ato, unidade ativa de intenções que se 

realizam pelos meios colocados a sua disposição; em outros termos, tudo se passa como 

se a linguística científica (tendo como objeto a língua) liberasse um resíduo, que é o 

conceito filosófico de sujeito livre, pensado como o avesso indispensável, o correlato 

necessário do sistema. A fala, enquanto uso da língua, aparece como um caminho para 

a liberdade humana (PÊCHEUX, [1969] 2019, p. 70). 

 

Em Análise Automática do Discurso, Pêcheux reflete sobre o corte saussuriano 

discutindo que, mesmo que Saussure não tenha desejado explicitamente, houve um retorno do 

sujeito falante, como uma unidade atividade, intencional, livre, que, a partir da fala, pode fazer 

                                                           
81 Aqui estou citando do efeito de autoria que se produziu no CLG em nome de Saussure. Sem adentrar a questão 

de autoria do Curso nem dos manuscritos saussurianos. 
82 Imagem disponível no google.com/imagens, acesso em 17/11/2020. 
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o que bem entender da língua. Ao fazer essa crítica, como discutimos no capítulo 3, Pêcheux 

se afasta da visada idealista propondo o discurso não como transmissão de informação entre A 

e B, como no modelo de Jakobson, no qual as informações estariam em um eixo unidirecional 

e transparente. E reflete obre os efeitos de sentidos. Assim, “‘A’ e ‘B’ designam algo diferente 

da presença física de organismos humanos individuais. Se o que dissemos antes faz sentido, 

resulta pois dele que A e B designam lugares determinados na estrutura de uma formação 

social” (PÊCHEUX, [1969] 2014, p. 81).       

 Em Semântica e Discurso, Pêcheux retoma a crítica às correntes idealistas, apontado 

que a Linguística “como teoria científica de processos espontaneamente representados-

deformados, tornados, propriamente irreconhecíveis pela filosofia idealista” (PÊCHEUX, 

[1975] 2014, p. 80) deve ser articulada com a teoria dos processos ideológicos e científicos e 

vista de forma materialista uma vez que esta se apresenta como “base comum de processos 

discursivos” nos quais “os processos ideológicos simulam os processos científicos” 

(PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 81).       

Aqui, então, já delimitamos que a língua pode ser vista de forma idealista e, também, 

materialista, tal como discute Pêcheux. Em nossa teoria, a AD, entendemos que a língua é a 

infraestrutura que promove processos discursivos, marcando, assim, uma filiação ao 

materialismo.           

Ao nos afastamos da visada idealistas da fala e, por conseguinte, a de indivíduos, 

propondo uma aproximação ao campo da militância, seja de gênero, étnico-racial, sexualidades, 

que trabalham, desde já, com o indivíduo, o ator social, intencional, o que se pode trazer de 

contribuições a esses dois campos sem fazer ruir esses edifícios teóricos? De antemão, é 

importante reafirmar, como analistas de discursos, que estamos teorizando acerca de temas 

sensíveis, que dizem respeito a grupo minorizados, subalternizados. Assim, não podemos ser 

cegos à história, tampouco surdos à língua, pois, como alerta Pêcheux ([1981] 2009), é chegada 

a hora de quebrar os espelhos. Ademais, entende-se que há uma ligação entre o que é da ordem 

do indivíduo com as representações desses lugares sociais no discurso, sendo, portanto, desde 

já-sempre sujeitos, pela interpelação. Dessa maneira, há um atravessamento do imaginário na 

construção dos discursos e dos sujeitos.       

 É a partir do jogo de formações imaginárias na discursividade que as posições-sujeito 

também funcionam pela interseccionalidade. Para a feminista negra estadunidense Crenshaw, 

 

A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita de vários 

modos: discriminação composta, cargas múltiplas, ou como dupla ou tripla 

discriminação. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca 

capturar as conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais 
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eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 

desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, 

classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e 

políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo 

aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW, 2002, p. 178). 

 

Na reflexão sobre o conceito de interseccionalidade, o que está em questão para a autora 

são as consequências estruturais na dinâmica de opressão e subordinação que tem como pivô o 

racismo, o patriarcalismo, o classismo, entre outras formas de subalternização que juntas fazem 

calar determinados grupos. Este conceito83, cunhado nos anos 1980 pelas feministas negras no 

contexto estadunidense, também faz eco nas discussões atuais no Brasil, como em Akotirene 

(2020). Para a feminista negra, 

 

A interseccionalidade visa dar instrumentalidade estrutural do racismo, capitalismo e 

cishetopratiarcado – produtores de avenidas identitárias em que mulheres negras são 

repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe, 

modernos aparatos coloniais. 

Segundo Kimberlé Crenshaw, a intersecionalidade permite-nos enxergar a coalisão das 

estruturas, a interação simultânea das avenidas identitárias, além do fracasso do 

feminismo em contemplar mulheres negras, já que reproduz o racismo. Igualmente, o 

movimento negro falha pelo caráter machista, oferece ferramentas metodológicas 

reservadas às experiências apenas do homem negro (AKOTIRENE, 2020, p. 19). 

 

A autora foca na discussão sobre o feminismo negro, mostrando a interseccionalidade 

como uma ferramenta que visa a observar cruzamentos entre diversos eixos de opressão, mas 

que não elege um como superior ao outro. Essa discussão surge em uma crítica a determinados 

movimentos negros que apagavam a luta das mulheres e às lutas feministas que apagam o 

racismo.         

Como vimos no capítulo 1, o transfeminismo acessa diferentes discussões do feminismo 

negro. Aqui, faço essa relação uma vez que pensar em eixos interseccionais nos alerta da não 

possibilidade de um sujeito-trans, como universal, mas a existência de diferentes posições, 

como sujeito-trans negro, sujeito-trans idoso, sujeito-trans periférico, etc., como veremos mais 

à frente. Agora, vejamos a imagem seguinte: 

                                                           
83 Mariana Cestari, em sua tese de doutorado, do ponto de vista discursivo, também retoma as discussões da 

interseccionalidade afirmando que esta “constitui-se como ferramenta teórico-metodológica fundamental para 

ativistas e teóricas feministas comprometidas com análises que desvelem os processos de interação entre relações 

de poder e categorias como classe, gênero e raça” (CESTARI, 2015, p. 45). 
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Sequência Discursiva 8 (SD 8)84 

 

Esta SD, trazida também da página NLucon, publicada anteriormente no Portal Geledés, 

é profícua para pensar como se atravessam os eixos interseccionais no corpo trans. Nesta 

sequência discursiva, há recortes da fala de Leonardo Peçanha, uma imagem sua à esquerda, 

um homem negro, e dois endereços onde se podem encontrar entrevistas suas. Trago dois 

enunciados inscritos nessa materialidade: 

1. “Deixei de ser objeto para ser ameaça”; 

2. “Há travestis que, além da transfobia, sofre preconceito religioso”. 

No primeiro enunciado, Leonardo Peçanha, da posição de sujeito-trans, diz de duas 

leituras sobre seu corpo, uma antes e outra pós transição. Na primeira, ele era visto como mulher 

negra, objeto de desejo, associada à imagem objetificada da mulher negra na sociedade 

brasileira. No segundo enunciado, está inscrito também que muitas travestis sofrem a transfobia 

e, além dela, como uma violência, estes sujeitos também sofrem o preconceito religioso por 

fazerem parte de religiões que não as cristãs. Com isso, este sujeito aponta para não 

hierarquização das opressões e como diversas delas podem atuar sobre os mesmos corpos, isto 

é, não é a classe, a raça ou gênero que vem primeiro, a identificação/reconhecimento dos 

sujeitos se dá por um conjunto de formações.   

Desdobrando esses enunciados em uma rede parafrástica, poderíamos ler: a) Passei a 

ser uma ameaça, passei a ser visto como um homem negro. b) Além de transfobia, as pessoas 

trans sofrem outros tipos de preconceitos e violências.  

                                                           
84 Link da postagem https://www.facebook.com/nlucon/photos/a.815378625229686/815527228548159/?type=3, 

acesso em 18/11/2020. 

https://www.facebook.com/nlucon/photos/a.815378625229686/815527228548159/?type=3
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A partir dessa SD, ilustramos o funcionamento da interssecionalidade em nosso corpus, 

como retornará no capítulo 5, como uma contribuição do feminismo negro nas discussões sobre 

gênero. 

Das diversas contribuições do feminismo negro, a partir da standarpoint85, teoria dos 

pontos de vistas intersubjetivos, discute-se a experiência de mulheres negras no debate 

antirracista, analisando, assim, a interação de categorias como classe, gênero e raça86. 

 Não negamos, pela aproximação com a interseccionalidade, a noção de interpelação. 

Mas a entendemos na esteira de Modesto (2018), em que ela se dá de diferentes formas para os 

sujeitos. O autor, a partir de Althusser, discute que a interpelação é, antes de tudo, um processo, 

e este produz uma identificação, um reconhecimento como sujeito. 

 

Se, por um lado, há um funcionamento interpelativo a partir do qual o sujeito é colocado 

em determinado lugar, enquanto sujeito, por uma experiência em terceira pessoa; e se, 

por outro lado, a interpelação permite, ao mesmo tempo, que se produzam sujeitos e 

culpados (sujeitos-culpados), é preciso, então, compreender que esse chamamento, essa 

interpelação, atravessa as práticas materiais que obrigam os sujeitos a verem a si 

mesmos em certos lugares de identificação e, simultaneamente, atribuírem aos outros 

diferentes lugares de identificação (MODESTO, 2018, p. 137). 

 

 Além dessa interpelação ser, também, racializada, gendrada, nela também não cessam 

de funcionar as formações imaginárias, onde os sujeitos atribuem imagens a si mesmos, aos 

seus interlocutores e aos seus discursos. Trago três exemplos de comentários em postagem das 

páginas de militância que dizem respeito a interpelação do sujeito-trans. 

1  - “Homens trans são homens” (Recorte da SD4, p. 79); 

2 – “Para a grande maioria das travestis e mulheres trans as esquinas são uma oportunidade de 

sobreviver e uma forma de trabalhar, pois ser prostituta ou profissional do sexo também é ser 

uma trabalhadora” (Recorte da SD 12, p. 136);             

3 - “Ninguém nem lembra mais” (Recorte da SD19, p. 159). 

 No primeiro enunciado, a identificação dos homens trans é reificada como afirmação da 

transgeneridade como uma identidade de gênero possível. No segundo, os sujeitos-trans são 

                                                           
85 Em glossário do livro Pensamento Feminista Negro, Patricia Hill Collins define a standarpoint theory (Teoria 

do ponto de vista) como “teoria social para o qual o lugar dos grupos nas relações hierárquicas de poder produz 

desafios comuns para os indivíduos que fazem parte deles. Além disso, essa teoria pressupõe que experiências 

compartilhadas podem estimular ângulos de visão semelhantes, gerando no grupo um conhecimento ou ponto de 

vista próprio considerado fundamental para moldar uma ação política.” Para pensar o lugar de fala, a filósofa 

brasileira Djamilla Ribeiro retoma as reflexões centradas nessa teoria. 
86 Tal contribuição tem aparecido em discussões de outros analistas do discurso que se detém a refletir sobre o 

gênero. Como, por exemplo, em Paiva (2020). A autora mobiliza essa noção em sua tese de doutorado a fim de 

compreender como a interseccionalidade dos eixos gênero, sexualidade, raça, classe social e territorialidade é 

marcada no discurso sobre as mulheres do campo. 
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colocados como pessoas que estão à margem e que o caminho possível de sobrevivência é a 

prostituição. No terceiro, são sujeitos irrelevantes, que, independente da visibilidade de alguns, 

serão esquecidos em breve. Essas são algumas das formas pelas quais há a 

interpelação/reconhecimento dos sujeitos trans no nosso corpus.   

No processo de interpelação, a passagem de indivíduo para sujeito se faz intervir o 

chamamento pelo outro, pelas formações imaginárias (que não deixam de apontar a 

interseccionalidade), que faz com que os sujeitos passem a (se) identificar como sujeitos do 

discurso, pelos vieses de raça, gênero, classe, sexualidade, entre outros. Para os sujeitos-trans, 

há outros eixos de atravessamento, como demostraremos no capítulo 5, por exemplo, o de 

expectativa de vida, relacionada ao fato de a de sujeitos-trans ser muito inferior de que a dos 

sujeitos-cisgêneros.         

A reterritorizalização do conceito de interseccionalidade, visa, portanto, a levar em 

consideração a especificidade dele nas teorias sociais, sem produzir um apagamento nem 

renomeação em uma perspectiva discursiva, mas compreender a produtividade dele nos 

discursos sobre gênero. A este respeito, Bocchi e Rodrigues (2020), discutem que 

 

Definindo o sujeito político de acordo com a posição que ele ocupa na dinâmica de 

relações complexas de poder, o conceito de interseccionalidade contribui para a 

compreensão da identidade política das mulheres a partir da intersecção de suas 

posições, dependentes de formas específicas de identificação (BOCCHI; RODRIGUES, 

2020, p. 347-348). 

 

 Para as autoras, a interseccionalidade contribui, portanto, para compreender as relações 

de poder nas posições políticas dos sujeitos e as suas formas de identificação. Na minha leitura, 

os eixos de intersecção demostram as formas pelas quais o estado pode/deve falhar na 

individua(liza)ção dos sujeitos de direito, como discute Orlandi (2012), a falta/falha que 

estrutura e que se abre em resistência. Portanto, é na/pela falha/falta que há a movência das 

identidades, dos sujeitos e a possibilidade de produzir o diferente. 

 

4.2 DAS IDENTIDADES, DAS IDENTIFICAÇÕES  

 

No item anterior, comecei a discutir a identificação. Aqui, me detenho, de forma um 

pouco mais aprofundada, para, assim, fazer um paralelo com o que chamamos de identidade, 

na AD.  Como nosso interesse é o discurso sobre a transgeneridade, lanço mão da discussão de 

Bagagli que compreende que 
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Não há forma pré-estabelecida para ser travesti ou transexual, entendemos que as 

identidades são construções sócio históricas: elas se constituem num espaço entre a 

memória socialmente consolidada e a atualização desta memória no acontecimento de 

uma subjetivação singular. Não há, portanto, apenas repetição quando falamos de 

identidade: somos interpelados a sermos homens e mulheres a partir de um imaginário 

pré-estabelecido, mas há margem para o advento do inesperado, já que esta interpelação 

não funciona enquanto um destino absoluto, ela funciona pela falha e fluidez, já que 

somos instados também como sujeitos de nossa própria história rumo ao que ainda não 

foi inventado, e não como meramente frutos pré-determinados dela (BAGAGLI, 2016, 

s/p). 

 

Bagagli já nos traz uma concepção de identidade como construção. Nessa direção, como 

afirmamos no capítulo 1, neste trabalho, não fazemos uma distinção rígida entre as identidades 

de gênero transgêneras. Assim, entendemos que há diferentes formas de se identificar como 

trans, seja transexual, transgêneros, travesti, pessoas não-binárias, entre outras identidades, que 

são, portanto, como afirma a autora, construções sócio-históricas, constituindo-se na relação 

entre memória e acontecimentos das subjetividades.   

Como temos discutido aqui, a identidade diz respeito à possibilidade de movência, como 

discutiremos à frente. Essa noção, nos estudos sobre identidade, no campo das ciências humanas 

e da linguagem, mesmo que seja um profícuo espaço de produção de discussões e 

conhecimentos dos/sobre os sujeitos, têm sido fortemente atacados na conjuntura brasileira.  

 As designações de juízo de valor como, por exemplo, “identitarismos” e outros 

funcionamentos discursivos deslegitimam a importância e a produtividade dessas discussões 

em um cenário de políticas de Estado que silenciam e fazem calar as vozes e subjetividades que 

se distanciam do modelo patriarcal, brancocentrado e cisgênero. Por isso, reafirmamos que os 

gêneros e as identidades merecem que se lute por eles.  

A este respeito, a filósofa e feminista negra Ribeiro (2017), discute: 

 

Acusar-nos de “aficionados por políticas identitárias” é um argumento falacioso, isto 

e, quando se quer como dado aquilo que se deseja provar, pois o objetivo principal ao 

confrontarmos a norma não é meramente falar de identidades, mas desvelar o uso que 

as instituições fazem das identidades para oprimir ou privilegiar. O que se quer com 

esse debate, fundamentalmente, é entender como poder e identidades funcionam 

juntos a depender de seus contextos e como o colonialismo, além de criar, deslegitima 

ou legitima certas identidades. Logo, não é a política reducionista, mas atenta-se para 

o fato de que as desigualdades são criadas pelo modo como o poder articula essas 

identidades; são resultantes de uma estrutura de opressão que privilegia certos grupos 

em detrimento de outros (RIBEIRO, 2017, p. 31). 

 

 Ribeiro reflete que, ao falar de identidades, estamos, também, lançando um olhar sobre 

as instituições, que são de base colonialistas, podendo criar, deslegitimar ou legitimar 

determinadas identidades. Em consonância com a autora, podemos afirmar que as reflexões 
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sobre a identidade não se reduzem à individualização dos sujeitos. Vai além, tem relação com 

os lugares sociais e com as políticas de Estado pautadas em aparelhos ideológicos. 

Faz-se, então, necessário, pensarmos o par identidade/identificações discursivamente. 

Para a analista de discurso Medeiros, “Identidade, então, será esse processo de apagamento do 

processo de identificação considerado como processo de interpelação do indivíduo em sujeito” 

(MEDEIROS, 2003, p. 47). Nesta esteira, entendo que, discursivamente, há um efeito de 

identidade, que se dá na movência dos sentidos e, por conseguinte, dos sujeitos, a partir das 

diferentes formas de identificação, contraidentificação e desidentificação com determinadas 

regiões de saber da/na história.  

Em uma perspectiva também discursiva, Coracini (2003) discute o conceito de 

identidade como compreendido nas ciências sociais, pela sensação que os indivíduos têm de 

um certo pertencimento a um grupo em relação distinta com outros grupos. Do ponto de vista 

da psicanálise, conforme a reflexão de Coracini, a identidade resulta do conjunto de imagens 

ou representação que determinam a forma pela qual o sujeito tem a ilusão/sentimento de 

estabilidade e de unidade. Dessa maneira, falar de si é também falar do outro, entra em cena a 

alteridade, uma vez que nos vemos sob o olhar do outro.   

A partir desses dois pontos, a interpelação como um processo de apagamento da 

identificação do sujeito – via efeito de identidade – e que não há processo identificatório sem o 

outro, sem a alteridade. Entende-se que as identificações ocorrem na/pela linguagem, como se 

tem discutido outros analistas do discurso.      

Para De Nardi (2008), 

 

O processo de identificação-interpelação marca a entrada do sujeito no simbólico, a qual 

é, no entanto, apagada pela sua evidência como unidade. Processo marcado pela 

resistência, pela falha, a identificação abre a possibilidade de que os discursos venham 

a se reestruturar e, com eles, a identidade construída para/pelo sujeito. A identidade é, 

portanto, uma construção instável, fragmentada, não-toda, que sofre as oscilações 

constantes do processo discursivo; construção imaginária com aparência de totalidade, 

que permite ao sujeito identificar-se como o eu do discurso (DE NARDI, 2008, p. 63-

64). 

 

 A autora se apoia, para pensar a identidade, no processo de interpelação ideológica que 

marca a entrada do sujeito no simbólico, mas que se apaga para os sujeitos esse assujeitamento 

com a evidência da unidade dos sujeitos e dos sentidos. Neste processo, também se marcam as 

resistências, a falha e a possibilidade e de reestruturar, produzir discursos outros, e, dessa forma, 

mover a identidade, construção fragmentada, mas com aparência de una.    

 Em consonância com De Nardi, Nascimento (2020) diz que esse processo de construção 

de identidade nunca é dado a priori, imutável, mas que o sujeito é “sempre chamado a assumir 
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uma identidade que vai criar-lhe uma ilusão de sujeito uni, centrado, controlador de si e dos 

sentidos” (NASCIMENTO, 2020, p. 78).      

Aqui, reforçamos o caráter social da discussão da identidade que se desprende da lógica 

individual/individualista e que põe em saliência o caráter assimétrico entre os sujeitos, pautado 

em uma luta de classes, de sujeitos, de corpos. Pelas políticas de Estado, sujeitos são colocados 

em posições minorizadas, portanto, se faz necessário pensar as fraturas do social. 

Discursivamente, a identidade é a ilusão da unidade do sujeito inscrito em um lugar social. Tal 

ilusão é produzida pelo processo de interpelação-identificação do sujeito com determinadas 

campo de saberes.  

Quando refletimos sobre as formas de identificação dos sujeitos-trans, estamos 

pensando também nas posições subalternizadas a qual estes sujeitos são postos. Além disso, há 

sempre uma demanda de reificação das identidades de gênero, para marcar as suas existências 

e as possibilidades de movência do/no gênero. É neste sentido que, afetados pela ilusão da 

construção identitária via interpelação-identificação, estes sujeitos autoidentificam-se como 

trans.   

 

4.3 DOS LUGARES DE FALA, DO LUGAR DISCURSIVO E DE ENUNCIAÇÃO 

 

Uma vez que pensamos a identidade, o sujeito, a fala, chegamos aos lugares os quais 

esses sujeitam ocupam. Na sessão anterior, afirmo a necessidade de se pensar nas fraturas do 

social. A este respeito, nos últimos anos, muito se tem discutido sobre as falhas, as injustiças e 

os silenciamentos de determinados sujeitos, discussão atravessada pelos eixos de raça, gênero, 

sexualidade, geração, entre outros. Nessas reflexões, coloca-se a pergunta da socióloga Spivak 

(2019, p. 110) “Pode o subalterno falar?”. A partir dessa questão, a autora também questiona o 

que a elite faz para estar atenta à construção contínua de sujeitos subalternos. 

Não há, hoje, como pensar nessas discussões sobre subaltenizados/minorizados sem 

pensar na noção de “lugar de fala”. Conceito muito produtivo, amplamente discutido, mas nem 

sempre compreendido da forma tal como pensada pelas feministas negras quando o cunharam.

 Para o psicanalista Ambra (2020),  

 

Ainda que a expressão, em si, seja exclusivamente utilizada no Brasil, seria possível 

argumentar que, mesmo que esta maneira de falar do lugar de fala seja única, a 

experiência por ela designada é partilhada por pensadoras e pensadores ao redor do 

globo, uma vez que se referiria a um tipo de sofrimento de subalternização e sua 

possibilidade de resistência e crítica vivenciados em diferentes eras e lugares. Haveria, 

assim, uma ideia fixa por trás de suas nomeações, muitas falas similares sobre um 

mesmo lugar (AMBRA, 2020, p. 86).  
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Como afirma o autor, apesar de a expressão lugar de fala ser exclusivamente utilizada 

no cenário brasileiro, as discussões que advém dessa reflexão é partilhada por diferentes 

pensadores que discutem a relação entre subalternização, resistência e experiência vivida. No 

Brasil, tomando como referências teóricas feministas negras estadunidenses e brasileiras, 

Ribeiro é a principal teórica a mobilizar tal conceito e responsável por sua ampla discussão no 

cenário brasileiro. Para a autora, 

 

experiências comuns resultantes do lugar social que ocupam impedem que a população 

negra acesse a certos espaços. E aí que entendemos que é possível falar de lugar de fala 

a partir do feminist standpoint: não poder acessar certos espaços, acarreta em não se ter 

produções e epistemologias desses grupos nesses espaços; não poder estar de forma 

justa nas universidades, meios de comunicação, política institucional, por exemplo, 

impossibilita que as vozes dos indivíduos desses grupos sejam catalogadas, ouvidas, 

inclusive, até quem tem mais acesso à internet. O falar não restringe ao ato de emitir 

palavras, mas de poder existir. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia 

tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia social. (RIBEIRO, 

2017, p.46). 

 

A partir do feminismo negro, Ribeiro (2017) assevera que as experiências comuns de 

pessoas negras, resultante do lugar social onde estas foram colocadas, impendem o acesso delas 

a determinados espaços e, por conseguinte, a não produção de saberes e epistemologias 

desses/por esses sujeitos. Ademais, a autora diz que o “lugar de fala” não se restringe ao ato de 

falar, emitir palavras, mas ao existir e a não hierarquização dos saberes em consonância com a 

hierarquia social. Dessa forma, como acrescenta a autora, não diz respeito a uma visão de que 

só negros podem falar sobre racismo, mas que todos têm lugares diferentes para produzir seus 

discursos.        

Teoricamente, pode-se entender o lugar de fala como o lugar da experiência vivida pelos 

sujeitos que sofrem opressões estruturais. É a partir desse lugar que que se produz um dizer e 

sua representação no social. A esse respeito, o analista de discurso Medeiros (2020, p. 16) faz 

a seguinte distinção: “Enquanto o lugar de fala seria o lugar social que o sujeito ocupa na 

sociedade, a representatividade está ligada à ocupação de lugares de privilégio”.  

 Nessa discussão, Ribeiro (2017, p. 68) cita Collins, outra feminista negra, a quem ela 

atribui as reflexões da teoria do ponto de vista. Neste momento, ela explica que, apesar de 

algumas pessoas negras serem reacionárias, elas também sofrem a opressão do racismo. E o 

contrário, para a autora, também é possível. Mesmo que algum grupo que detém privilégios 

sociais seja consciente disso e combata a opressão, eles não deixam de ser beneficiados, 

estruturalmente. Então, “O que estamos questionando é a legitimidade que é conferida a quem 

pertence ao grupo localizado no poder” (RIBEIRO, 2017, p. 68). Nossa discussão aqui 
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dialoga com a vertente do feminismo negro, ainda que o objeto de pesquisa deste trabalho seja 

o corpo trans e sua relação com a resistência e a produção de sentidos. No entanto, as noções e 

discussões dessas teóricas são produtivas em diferentes campos dos feminismos e dos estudos 

de gênero, raça, sexualidade. Vale ressaltar a influência do pensamento feminista negro na 

corrente do transfeminismo, como mencionamos no primeiro capítulo.    

 Então, neste trabalho, observam-se diferentes lugares, o do sujeito-pesquisador, o dos 

sujeitos-trans, dos sujeitos filiados e contra as lutas de pessoas trans, travestis, transexuais, não-

binários, entre outras identidades trans. Em consonância com Ribeiro,  

 

entendemos que todas as pessoas possuem lugar de fala, pois estamos falando de 

localização social. E, a partir disso, é possível debater e refletir criticamente sobre os 

mais variados temas presentes na sociedade. O fundamental é que indivíduos 

pertencentes ao grupo social privilegiado em termos de locus social consigam enxergar 

as hierarquias produzidas a partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na 

constituição dos lugares de grupos subalternizados (RIBEIRO, 2017, p. 86). 

 

Ao partir dessa compreensão de lugar social como um lugar onde todos deveriam 

possuir espaço para dizer, levando em consideração que possuem experiências sociais 

diferentes, viso a observar e descrever como relações assimétricas são construídas 

discursivamente entre os sujeitos, colocando determinados sujeitos, aqui, em especial, sujeitos-

trans, em um lugar de subalternizado. No entanto, parto da impossibilidade de falar no lugar 

destes, uma vez que, mesmo fazendo parte da população LGBTI+, sou um pesquisador 

cisgênero. Então, é preciso escutar analiticamente o corpus no que tange aos discursos 

dos/sobre os corpos trans na relação com o interdiscurso e com a luta de classes. Uma vez que 

nos situamos na AD, deslocamentos são necessários porque estamos pensando uma outra noção 

de sujeito e, portanto, de ideologia. Vamos a algumas discussões sobre os lugares enunciativos 

e discursivos.       

A analista do discurso Zoppi-Fontana (2017) vem, em seus trabalhos, discutindo o 

gênero a partir das teorias enunciativas e discursivas. Para a autora, na AD,  

 

Compreendemos o gênero como uma construção discursiva, efeito de um processo de 

interpelação complexo e contraditório. Assim, pensamos as identificações de gênero 

articuladas com outras identificações nos processos de subjetivação, quando 

vozes/corpos historicamente silenciados ou interditados entram em cena. Pensamos 

aqui na emergência de discursos nos quais os indivíduos são tomados como alvo de um 

processo de subjetivação gerando, ao mesmo tempo, um saber e um modo de falar sobre 

si. [...] interpelação ideológica como um processo sempre-já-gendrado, ou seja, que 

sofre a sobredeterminação de identificações simbólicas de gênero e sexualidade. Em 

termos discursivos, esta compreensão nos leva a discutir teoricamente a complexidade 

dos processos de identificação que configuram as posições-sujeito no discurso, na sua 

relação constitutiva com as condições de produção, a memória discursiva, a enunciação 

e o corpo (ZOPPI-FONTANA, 2017, p. 64). 
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 Em consonância com Zoppi-Fontana, entendemos o gênero como construção discursiva 

que se dá na/pela linguagem a partir do processo de interpelação ideológica, sempre-já-

gendrado, o qual sofre as sobredeterminações e identificações simbólicas de gênero e 

sexualidade. Neste sentido, a emergência de vozes/corpos historicamente silenciados ou 

interditados fazem trabalhar o processo de reprodução/transformação das relações de produção. 

A autora reflete também a relação do gênero com a memória discursiva, trazendo o conceito de 

lugares de enunciação. Para Zoppi-Fontana, 

 

Os lugares de enunciação, por presença ou ausência, configuram um modo de dizer (sua 

circulação, sua legitimidade, sua organização enunciativa) e são diretamente afetados 

pelos processos históricos de silenciamento. Esses modos de dizer mobilizam as formas 

discursivas de um eu ou um nós, de cuja representação imaginária a enunciação retira 

sua legitimidade e força performativa. É a partir desses lugares de enunciação, 

considerados como uma dimensão das posições-sujeito e, portanto, do processo de 

constituição do sujeito do discurso, que se instauram as demandas políticas por 

reconhecimento e as práticas discursivas de resistência (ZOPPI-FONTANA, 2017, p. 

66). 

 

 Com esta entrada discursiva, Zoppi-Fontana traz os processos históricos de 

silenciamento como fundamentais na configuração dos lugares de enunciação, a circulação, 

legitimidade, organização enunciativa dos modos de dizer. Estes lugares, como afirma a analista 

de discurso, são considerados como uma dimensão das posições-sujeito, portanto, constituem 

o sujeito do discurso, trazendo à tona as práticas discursivas de resistência. Além disso, 

acrescenta a autora que a enunciação do sujeito, em determinadas condições de produção, pode 

se legitimar ou não a partir do lugar enunciativo (ZOPPI-FONTANA, 2017, p. 66). Assim, 

 

pensar a problemática do “lugar de fala” a partir de uma perspectiva discursiva e 

redefinindo-o como “lugar de enunciação” em relação ao funcionamento da 

interpelação ideológica que constitui o sujeito do discurso. Compreendido dessa forma, 

sobredeterminado pela ideologia, a língua e o inconsciente, o “lugar de fala” se mostra, 

no seu funcionamento enunciativo, sustentado em processos metonímicos que o 

legitimam a partir da experiência vivida de um eu que se identifica com outros eu 

(ZOPPI-FONTANA, 2017, p. 69-70). 

   

 Ao falarmos do lugar de fala, tal como no feminismo negro, já apontávamos o caráter 

social e não individual do conceito. No entanto, como este trabalho se situa na Análise do 

Discurso materialista, a nossa categoria de sujeito é afetado pelo social, mas é de outra ordem, 

atravessado pelo inconsciente e pela ideologia. Consoante à Zoppi-Fontana (2017), nos 

referiremos ao lugar de enunciação para marcar o funcionamento da interpelação ideológica e 

da relação entre o lugar de fala e a experiência de vida.    

Ainda há outro lugar, o discursivo. Aqui, discutimos o lugar de fala tal como circula nas 

teorias sociológicas feministas, conceito que tem relação com as opressões no tecido social; 
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apresentamos como temos pensado discursivamente o lugar enunciativo e sua relação com a 

interpelação dos sujeitos. No entanto, no nosso corpus, como se pôde analisar, há tanto 

discursos de sujeitos-trans, como de sujeitos-cis, e posições-discursivas diversas, de filiação à 

luta trans e de deslegitimação dessas mesmas lutas. Então, são observadas as posições-sujeitos 

diferentes, assim como também os lugares de enunciação. Portanto, a noção de lugar discursivo 

também se faz necessária para discutir a forma pela qual essa discursividade se faz presente nas 

publicações das páginas de militância trans.   

Para Grigoletto (2005), 

 

o lugar social que o sujeito ocupa numa determinada formação social e ideológica, que 

está afetada pelas relações de poder, vai determinar o seu lugar discursivo, através do 

movimento da forma-sujeito e da própria formação discursiva a qual o sujeito se 

identifica. [...] Tanto o lugar discursivo é efeito do lugar social, quanto o lugar social 

não é construído senão pela prática discursiva, ou seja, pelo efeito do lugar discursivo. 

Isso significa dizer que ambos, lugar social e lugar discursivo, se constituem 

mutuamente, de forma complementar, e estão relacionados a ordem de constituição do 

discurso. Um não é anterior ao outro, já que necessita do outro para se instituir. O lugar 

social só se legitima pela prática discursiva, portanto, pela inscrição do sujeito num 

lugar discursivo (GRIGOLETTO, 2005, p. 156-158). 

 

Aqui estamos às voltas com o social uma vez que não há discurso, sujeito, ideologia 

sem a formação social. Assim, Grigoletto (2005) se detém a refletir a imbricação entre o lugar 

social e o discursivo. Como afirma a autora, o lugar social ocupado pelo sujeito numa formação 

social, afetada pelas relações de poder, determina, assim, o lugar discursivo no qual o sujeito 

se inscreve. Dessa maneira, os dois lugares não existem sem o outro, sendo, portanto, 

construídos pela própria prática discursiva.    

A autora, em seu trabalho, pensa os lugares discursivos inscritos pelo sujeito-jornalista-

científico. Nesta tese, poderíamos pensar no lugar discursivo da militância trans, onde os 

sujeitos podem se colocar como sujeito-trans-militante ou sujeito-cis-militante, filiado à causa 

trans. Outros lugares são possíveis, como se pode observar nas análises, como o de “defensor 

da moral”, entre outros, mas também posições-sujeito outras visto que 

 

O lugar discursivo está no entremeio do lugar social, da forma e da posição-sujeito. 

Portanto, ele não é sinônimo de posição, já que pode abrigar, no seu interior, diferentes 

e até contraditórias posições de sujeito. Por isso, devemos tomar o lugar discursivo 

como um espaço constitutivamente heterogêneo, onde se materializam as diferentes 

imagens projetadas pelos interlocutores de um discurso (GRIGOLETTO, 2005, p. 158). 

 

 Entende-se, então, conforme Grigoletto (2005), que o lugar discursivo está no entremeio 

entre o lugar social, a forma-sujeito e a posição-sujeito. Neste lugar, como já comentamos, 

podem se inscrever diferentes e até mesmo contraditórias posições-sujeito. É, portanto, um 

lugar heterogêneo onde se colocam diferentes sujeitos no jogo de formações imaginárias. 
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 No discurso sobre a transgeneridade, onde há a relação entre o discurso do e sobre o 

corpo trans, há o lugar discursivo de militante, no qual se inscrevem posições-sujeito distintas, 

como a de sujeito-trans e sujeito-cis. No lugar discursivo do militante, a partir do lugar de 

enunciação do sujeito-trans, pode-se, então, promover a institucionalização de sentidos de 

“lugar de fala”. Isto é, quando há uma correspondência no lugar discurso entre a posição 

discursiva de militante trans com a o lugar social de pessoa trans, pode-se decorrer, socialmente, 

a institucionalização de sentidos para a transgeneridade por se entender que aqueles sentidos 

estão inscritos em um determinado lugar de fala. 

As diferentes posições-sujeito presentes na discursivização do/sobre o copo trans 

demarcam os lugares de enunciação do sujeito que se relacionam com a forma pela qual se 

constroem os gêneros na sociedade, na relação com a resistência, com o silenciamento e com a 

individua(liza)ção dos sujeitos pelo Estado.
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5. O CORPO TRANS EM (DIS)CURSO: GESTOS DE ANÁLISE 
 

“De noite pelas calçadas 

Andando de esquina em esquina 

Não é homem nem mulher 

É uma trava feminina 

Parou entre uns edifícios, mostrou todos os seus orifícios 

Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é uma ocupação 

É favela, garagem, esgoto e pro seu desgosto 

Está sempre em desconstrução.” 

(Mulher, de Linn da Quebrada87) 

  

 No excerto da letra da música “Mulher”, de Linn da Quebrada, é posto um cenário 

comum às travestis brasileiras, um espaço da cidade e das relações de trabalho relegado à 

prostituição. Na noite, muitas travestis podem ocupar determinados lugares, esquinas, 

movimentando o capital através de programas sexuais. Assim, estes corpos podem gerar prazer, 

dinheiro, às escondidas, em ambientes e horários autorizados pela falha do Estado, ao 

negligenciar estes sujeitos. A cantora também põe em questão para o binarismo de gênero, 

“trava feminina”, “não é homem nem mulher”. Nos edifícios, nos becos e ruelas, os sujeitos 

que se prostituem mostram seus corpos, que são ocupados/usados como se fossem garagens, 

esgotos, porém, para o desgosto de alguns, diz a cantora, o corpo está sempre em desconstrução. 

Isto é, não há um corpo que não se possa construir/reconstruir, intervir.   

 Linn, em suas letras, pensa o espaço das travestis, das bichas negras e outras identidades 

marginalizadas. Aqui, também, como temos dito, há um propósito de dar espaço para a escuta 

e compreensão dos discursos de travestis, mulheres trans, homens trans, pessoas não-binárias e 

outras identidades dissidentes da cisnormatividade, tematizando aspectos para além dos já 

expostos sobre prostituição, redesignação sexual ou hormonização.   

 Então, movido por essas reflexões, neste capítulo, apresento os eixos de análise e o 

percurso metodológico. O corpus, como já dito, de pesquisa é construído por matérias e 

postagens da mídia digital publicadas na rede social Facebook a partir dos anos de 2016, data 

do acontecimento histórico e discursivo do decreto do nome social – Lei de identidade de 

gênero João W. Nery – sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. Tal corpus perpassa 

também pelo processo eleitoral de 2018, no qual ocorreu a última eleição para presidente do 

Brasil, em que os embates discursivos sobre gênero, sexualidade, estavam fortemente em pauta 

e, de uma maneira ou de outra, impulsionaram sentidos diversos sobre o tema da 

                                                           
87 Linn da Quebrada é uma ativista trans, cantora, atriz, compositora. Recentemente,, ela recebeu vários prêmios 

com o documentário “Bixa travesty”, que trata da sua trajetória como artista. 
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transgeneridade. O recorte finaliza em 2019, primeiro ano do mandato do atual presidente 

brasileiro.        

Uma vez que, entre 2016 e 2019, o tema da transexualidade foi amplamente discutido 

no Brasil, sobretudo, nas redes sociais, focamos no Facebook, como a rede social mais utilizada 

no Brasil, para delimitar o corpus. Esta rede social implica um arquivo em movência em 

construção contínua e com atualização permanente” (GARCIA; SOUSA, 2014, p. 89). Em tal 

rede, há a possibilidade de publicar fotos, vídeos, imagens, conectar-se com amigos, fazer 

amizades, discutir em grupos, comentar em páginas. A partir dessas possibilidades, 

encontramos as páginas de militância nas quais as postagens de militância trans são divulgadas, 

das quais elegemos as mais seguidas/curtidas e que apresentavam mais interlocução entre os 

usuários da rede social, seja pelo número de curtidas, compartilhamentos ou comentários nas 

postagens. As 7 páginas88 referidas são: Homens Trans Oficial; Transexuais e Travestis 

Brasileiras; NLucon; Homotransfobia mata; Cartazes e Tirinhas LGBT; Portal Trans Brasil; 

Rede Nacional de Pessoas Trans. A partir do arquivo composto das postagens dessas páginas, 

procedemos à construção do corpus de análise. Neste arquivo, procuramos printar as postagens 

que tematizam o corpo trans a fim de compreendemos a relação entre o copo, a resistência e a 

produção de sentidos.          

A construção desse corpus se deu por um gesto de leitura sobre diversos materiais 

disponíveis nessas páginas e suas diferentes modalidades verbo-visuais, levando em 

consideração as “clivagens subterrâneas”, alertadas por Pêcheux (2010), isto é, a não 

superficialidade do arquivo de onde as materialidades analisadas provêm. Uma vez que se trata 

de materialidades significantes disponíveis no espaço virtual, esse corpus é de caráter 

heterogêneo, composto de imagens, colagens, montagens, comentários, e também de caráter 

disperso, pois uma postagem pode levar a outra.     

 Nessas materialidades, observa-se a presença de diferentes posições-sujeito e, também, 

o imbricamento entre os discursos do corpo e sobre o corpo. Aqui, pensamos o discurso do 

corpo quando corpos trans estão a significar, ao serem o lugar de materialização dos sujeitos-

trans. Já o discurso sobre o corpo trans são os dizeres produzidos sobre estes, podendo ser ditos 

por pessoas trans ou cis. As materialidades aqui analisadas fazem parte de um arquivo digital. 

Em Ler o arquivo hoje, Pêcheux reflete sobre as vertentes de leitura de arquivo, entendido como 

                                                           
88 É importante relembrar que, com a movência das materialidades digitais, os nomes dessas páginas podem ser 

alterados rapidamente ou, simplesmente, as páginas deixarem de existir. Até o presente momento, janeiro de 2020, 

estas estão disponíveis no Facebook. No entanto, por falta de financiamento, a NLucon não dispõe mais de site 

oficial. Dessa maneira, muitas postagens e imagens compartilhadas no Facebook não podem ser mais acessadas, 

apenas cristalizadas através do prints que fiz durante a pesquisa. 
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“campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão” (PÊCHEUX, 2010, p. 51). 

Para o autor, há duas formas de leitura a “literal”, como apreensão do documento, à qual ele faz 

uma crítica, e a “interpretativa”, que já é uma escritura, a qual constitui um espaço polêmico 

das formas de ler, na relação do arquivo com ele mesmo. Para o autor, é necessário passar da 

leitura literal para a interpretativa.    

Há, portanto, conflitos, tensões e maneiras diferentes de produzir uma leitura de 

arquivos, que, como alerta Pêcheux, “remetem em surdina clivagens subterrâneas” 

(PÊCHEUX, 2010, p. 51) e fazem trabalhar “a língua como sistema intrinsicamente passível de 

jogo, e a discursividade como a inscrição desses efeitos linguísticos materiais na história, que 

constitui o nó central de leitura de arquivo” (ibidem, p. 58).    

A primeira vertente, que se supõe literal, como discute o autor, apaga a divisão social 

do trabalho de leitura, colocando os arquivos como uma prática silenciosa e “espontânea” de se 

ler e apreender os documentos. A outra forma de leitura de arquivo sem a qual a primeira 

provavelmente não existiria, apresenta, conforme o autor, aderências históricas de ordem 

distinta, que, através da ideologia, apaga o “enorme trabalho anônimo, fastidioso, mas 

necessário, através do qual os aparelhos do poder de nossas sociedades gerem a memória 

coletiva” (ibidem). Nesse ponto, o autor questiona sobre a divisão social do trabalho de leitura 

a qual começou na Idade Média no meio dos clérigos, que eram autorizados a ler, falar e 

escrever. Assim, este trabalho consistia na “cópia, transcrição, extração, classificação, 

indexação, codificação etc” (ibidem). Dessa maneira, tal trabalho trata-se de uma forma de 

leitura que impõe “ao sujeito leitor seu apagamento através da instituição que o emprega” 

(PÊCHEUX, 2010, p. 51).    

Nesta tese, tratando-se de materialidades digitais, percebemos com mais intensidade a 

dispersão dos arquivos, as brechas, os apagamentos, dispositivos de controle, as censuras 

quando, por exemplo, voltamos às nossas materialidades e elas não estão mais disponíveis para 

localização no espaço virtual. E isto se relaciona com a incompletude e com as formas de ler o 

arquivo, uma vez que os arquivos dispostos no meio digital são organizados pelos algoritmos, 

com sua forma de funcionamento não acessível aos sujeitos.    

 A partir de Romão, entendemos que o arquivo tem a capacidade “de fazer falar ou calar 

o político na linguagem” (ROMÃO, 2005, p. 5). Ou seja, a construção do arquivo aponta para 

a divisão do sentido e, ao mesmo tempo, apaga o trabalho de sua construção, pela segunda 

forma de ser lido, refletida por Pêcheux. Portanto, como nos ensina Pêcheux (2010, p. 55), não 

devemos “considerar o arquivo como um instrumento neutro e independente” para que não 

incorramos ao risco “de um policiamento dos enunciados, de uma normalização asséptica da 
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leitura e do pensamento, e de um apagamento seletivo da memória histórica” (PÊCHEUX, 

2010, p. 55).       

Dessa maneira, também dialogamos com Dias (2018, p. 28) que considera “O digital 

para além de uma mera forma de produção da tecnologia, mas como uma condição de produção 

político-ideológica do discurso, como uma condição e meio de produção e reprodução das 

formas de existências capitalistas”. É neste sentido que, aqui, reflito brevemente sobre as 

condições de produção das condições reais dos sujeitos trans que se constituem na formação 

ideológica capitalista pelo/no digital.      

Ao compreendemos que a construção do arquivo não se descola das formas de produção 

e reprodução capitalista (DIAS, 2018), entende-se que ler o arquivo digital é uma forma de 

leitura que se atualiza nas condições de produção atuais pela rapidez e também por produzir 

uma nova materialidade dos arquivos, mas que apaga sua construção e produz um efeito de tudo 

ser disponível, sem apagamentos, silenciamentos e interdições. 

Sobre essa relação entre rapidez do surgimento e desaparecimento de materialidades 

digitais no arquivo digital, Mariani (2018, p. 4) discute sobre as discursividades prêt-à-porter, 

as quais são “prontas para o uso e consumo. Em outras palavras, vídeos e textos a serem 

consumidos velozmente, supondo justamente uma fast-leitura, um passar de olhos”. E que 

constroem um processo de circulação de sentidos que inclui de forma automática” (MARIANI, 

2018, p. 5).       

Assim, para compreendermos o funcionamento desses discursos no meio digital, é que, 

como já dito, optamos pela captura das postagens e comentários nas páginas de militância trans. 

Esses prints das matérias do corpus, fotogramas, dão um efeito de sincronia e estabilização da 

discursividade. A partir do arquivo, fizemos o recorte das materialidades que compõe as 

análises. Para Orlandi, 

 

o recorte é uma unidade discursiva. Por unidade discursiva entendemos fragmentos 

correlacionados de linguagem e situação. Assim, um recorte é um fragmento da 

situação discursiva. Ressaltamos, então, que o recorte distingue-se do segmento 

porque o segmento é, simplesmente, uma unidade ou da frase ou do sintagma, etc. No 

caso da segmentação, o linguista visa a relação entre unidade dispostas linearmente. 

A hierarquização dos níveis de análise, neste caso, se faz mecanicamente. O que não 

é o caso, quando se trata de recorte, já que não há passagem automática entre as 

unidades (os recortes, e o todo que elas constituem) o texto é o todo em que se organiza 

os recortes (ORLANDI, 1984, p. 14). 

 

 Em consonância com a autora, o recorte como uma unidade discursiva, não sendo 

simplesmente uma unidade, sintagma, frase ou imagem, mas apresenta linguagem e 

significação, ou seja, é texto. A partir do dispositivo teórico-analítico e do batimento entre a 

descrição e a interpretação, como orienta Pêcheux ([1983] 2014), aqui, como já dito, tenho o 



111 
 

objetivo de compreender a relação entre o corpo trans e a resistência e, mais especificamente, 

analisar como os sentidos sobre os corpos trans estão se sedimentando na rede. Além disso, 

visa-se observar se essas resistências podem representar uma fragmentação na forma-sujeito-

capitalista. Ao compreender o funcionamento da produção de resistência do/no corpo trans, 

também analisamos a (des)estabilização de sentidos para, por conseguinte, chegarmos a uma 

compreensão de como se movimentam os sentidos em torno do corpo.     

Para tanto, a metodologia dessa tese foi construída da seguinte forma:   

 a) seleção de postagens da temática trans nas principais páginas de militância;  

b) construção de um corpus que tematizam a relação dos sujeitos trans com o corpo;  

 c) leitura das discursividades do corpus na procura de possíveis regularidades e rupturas 

em eixos de análises. A partir dessa leitura prévia, chegamos a alguns eixos, observando os 

pontos e discussões principais sobre a temática. Assim, dividimos as análises em eixos.  

 d) análise do recorte em sequências discursivas. Tratando-se, em grande parte, de 

materiais verbo-visuais, faremos a leitura e interpretação dessas modalidades;  

  e) análise dos comentários dos posts das páginas de militância com vistas a 

compreender o discurso sobre;      

A partir das análises, organizamos o corpus nos seguintes eixos: 

1. Violências, Silenciamentos, deslegitimação das identidades transgêneras; 

2. Exclusão social e transgeneridade; 

3. Positivação do corpo, (não) alteração corporal. 

Importa ressaltar que não observamos os eixos elencados como temáticas para as 

análises como únicas possibilidades de se refletir sobre a discursividade do/sobre o corpo trans, 

mas um percurso metodológico de análise que visa elucidar temas que de uma forma ou de 

outra tocam nossa questão de pesquisa e nossos objetivos. Ademais, esses eixos podem estar 

relacionados um com outro, não sendo, portanto, separados de maneira categórica. Partiremos 

às análises.  

 

5.1 VIOLÊNCIAS, SILENCIAMENTOS, DESLEGITIMAÇÃO DAS IDENTIDADES 

TRANSGÊNERAS  

 

Os subtópicos aqui nomeados correspondem aos eixos de análise que foram construídos 

a partir da leitura do corpus. Como dito na metodologia, a partir da primeira seleção de 

sequências discursivas, partirmos às análises. As materialidades aqui analisadas foram 

distribuídas metodologicamente em 3 eixos, que representam a leitura deste analista a partir das 
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questões de pesquisa de como a discursividade trans comparece nas páginas de militância. 

        

Como traz o título, este eixo tematiza o silenciamento, a deslegitimação das identidades 

transgêneras e as violências contra as pessoas trans, como discursividades relacionadas ao que 

pode/deve ser dito sobre essa população. Antes de chegarmos às análises, faz-se necessário dar 

a saber ao leitor o que temos entendido por violência e, assim, adentrar a discussão sobre o 

silêncio e silenciamento.    

Violência, conforme Busin (2015), pode ser entendida de um sentido amplo, do ponto 

de vista da origem da palavra latina “Vis” – força associada a um constrangimento – sendo 

explícitas e outras invisíveis. Para a psicóloga, há violências que deixam marcas mais físicas e 

outras mais emocionais. As marcas que podem deixar as violências, sobretudo em sujeitos com 

maior carga de sofrimento, são, quase sempre, indeléveis, como afirma Busin. Elas podem ser 

tipificadas como “espaço onde ela acontece (doméstica, urbana, pública), por quem a sofre 

(violência contra a mulher, violência contra o idoso, contra a criança), por quem a comete 

(individual, coletiva) e por sua forma de manifestação (física ou simbólica)” (BUSIN, 2015, p. 

77).     

A respeito das identidades trans, como tratado no capítulo 4, do ponto de vista 

discursivo, elas estão em relação com a movência dos sujeitos na relação com os sentidos. E a 

sua deslegitimação diz respeito aos discursos nos quais as relações sujeito-sentido-corpo trans 

são desautorizadas e/ou desrespeitadas, colocando-as na ordem da não existência, do 

extermínio.   

Corpos e sujeitos são silenciados, como tenho analisado neste trabalho, para não 

produzirem determinados sentidos. Silenciados, em grande parte das vezes, com a morte. Seus 

dizeres são interditados, esvaziados, deslegitimados, para se produzir um efeito de mundo 

semanticamente normatizado no que se refere às construções de gênero na conjuntura atual. 

 Sobre o silenciamento, em AD, como já referido no capítulo 2, partimos da noção de 

silêncio, a qual tem sido uma forma de encarar a não unicidade do sentido e sua movência, 

como temos dito. Foi a partir de uma visada do silêncio não como ausência, mas como uma 

materialidade do discurso, que Orlandi (2013, p. 11-12) empreendeu um estudo sobre as formas 

do silêncio, observando que “há um modo de estar no silêncio que corresponde a um modo de 

estar no sentido... Há silêncio nas palavras” Assim, “o silêncio é”.  

Ao utilizar essa formulação do verbo “ser” que, na gramática tradicional, é conhecida 

como verbo de ligação, sem complemento, a autora aponta para a não necessidade do silêncio 

de ser adjetivado, especificado, pois ele, por si só, significa. Lisboa (2010) retoma tal 
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formulação de Orlandi e ratifica que o silêncio não carece de ser precisado, não podendo, então, 

ser colocado em palavras, ele significa. Pôr o silêncio em palavras seria uma forma de 

determinar a interpretação. A autora ainda reafirma que o dizer implica em não dizer algo, 

então, o que é silenciado é tão da ordem do ideológico quanto o dito.   

 Volto a Orlandi (2013). Ao relacionar o dizível e o indizível no funcionamento do 

silêncio, a autora, de forma metodológica, divide-o em duas modalidades. 1. O silêncio 

fundador, o lugar da significação, da movência dos sentidos; 2. A política do silêncio ou o 

silenciamento, no qual se calam determinados sentidos, como discutimos brevemente no 

capítulo 3.            

No desenvolvimento dessa reflexão, a questão do silenciamento, o “pôr em silêncio” 

revela um processo de sentidos que são silenciados através de não-ditos. O silêncio (o primeiro 

tipo) como lugar onde os sentidos possíveis são múltiplos, o que permite, também, a 

movimentação do sujeito (ORLANDI, 2013), uma vez que sentido e sujeitos, na AD, se 

constituem mutuamente. Esse modo de existência do silêncio que atravessa as palavras, que 

existe entre elas e faz com que os sentidos (co)existam é tido como silêncio fundador. No 

entanto, alerta a autora, fundador não significa que é originário, nem absoluto, e, sim, que é a 

garantia da movência e produção de sentidos.   

A política do silêncio, segunda modalidade, dá-se ao colocar em silêncio determinados 

sentidos, subdivide-se em: 

 

1) Silêncio constitutivo, o que nos indica que para dizer é preciso não-dizer (uma 

palavra apaga necessariamente as “outras” palavras); e 2) o silêncio local, que se 

refere à censura propriamente (aquilo que é proibido de dizer em certa conjuntura). 

Isso tudo nos faz compreender que estar no sentido com palavras e estar no sentido 

com silêncio são modos absolutamente diferentes entre si. E isso faz parte da nossa 

forma de significar, de nos relacionarmos com o mundo, com as coisas e as pessoas 

(ORLANDI, 2013, p. 24). 

 

 Essa segunda modalidade, a política do silêncio, como apresenta a autora, subdivide-se 

em mais duas: o silêncio local, para dizer “x” é necessário não dizer “y”, essa “escolha” se dá 

no nível sintagmático e se produz pelo efeito de que o sujeito só poderia utilizar aquela palavra 

para produzir seu dizer. Já o silêncio local trata-se da censura, determinadas palavras e sentidos 

são interditadas de circularem no fio do discurso para que dizeres não permitidos continuem na 

ordem do não discursivizado.  A política do silêncio funciona em todos os discursos; no entanto, 

nas polarizações discursivas presentes nas redes, esses silêncios parecem saltarem aos nossos 

olhos seja pelas marcas linguísticas, espaços em branco, pontuação ou quando posts ou 

comentários são apagados, por exemplo.       

 Observe a SD abaixo.  
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Sequência Discursiva 9 (SD 9)89 

Na sequência discursiva acima, postada no site “NLucon”, mas também compartilhada 

na página “Travestis e Transexuais Brasileiras”, há a legenda dizendo que o jornalista Luiz 

Bacci, em um programa de jornalismo policial, trata a travesti Paola Oliveira diversas vezes no 

masculino e ainda expõe seu nome de registro, nome próprio, que, como discutem Klein e Pinto 

(2020), é a primeira marcação de gênero. Abaixo desses dizeres, estão fotos que materializam 

esses corpos, um, à esquerda, à margem dos grandes centros urbanos, em um cenário simples, 

um corpo de uma travesti negra, na rua, antes de sua morte trágica, a qual foi violentamente, 

assinada com 4 tiros, em Goiás. Do outro, um homem cisgênero branco, em um estúdio de 

gravação, lugar de trabalho que lhe dá autorização ao seu dizer. Assim, esse jornalista 

desrespeita Paola Oliveira, tratando-a no masculino, usando determinantes masculinos como 

“um travesti” “esse travesti”, como comparece na matéria. Essa é uma segunda violência sobre 

esse corpo. Outra forma de violência subscreve-se entre essas duas: espacialização onde se 

encontram os sujeitos, uma à rua, como lugar de trabalho; o outro em um estúdio, trabalhando, 

como se pode ver na imagem. 

A prática de dizer de um nome que não cola com o sujeito é também uma forma de 

silenciar a transgeneridade. Nome que não produz laço, relação entre os seres humanos 

intermediada pela linguagem. A primeira violência diz respeito à morte dela, que foi 

                                                           
89Disponível em https://www.facebook.com/TRAVESTISeTRANSEXUAISbrasileiras/posts/1654879711270094 

acesso em 15/01/2019. 

https://www.facebook.com/TRAVESTISeTRANSEXUAISbrasileiras/posts/1654879711270094
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assassinada, ao circular pelo espaço da cidade. Os assassinos, ao suporem que ela estava 

armada, justificam esse para este extermínio.       

Sobre este sujeito-trans, incidem duas formas de violência que se representam em duas 

formas de silenciamento, o silêncio local e o constitutivo. Paola foi assassinada, interdição que 

se dá por vias do silêncio local. O corpo dela deixou de ser matéria a partir da sua morte e, 

assim, a censura sobre seus dizeres, sobre sua identidade de gênero se instalou. Ao não poder 

mais produzir sentidos, significar-se no/pelo corpo, ela é falada no masculino, sua identidade 

de gênero não é respeitada.       

Essa negação ao gênero de Paola produz a instauração do silêncio constitutivo. Ela é 

referida no masculino, o nome de registro é revelado para não dizer que Paola, em seu corpo 

travesti, é uma mulher. Não se considera, a partir dessa posição-sujeito, que travestis e mulheres 

trans são identidades femininas que foram designadas como homens ao nascer, mas que se 

identificam com o gênero oposto; impede-se, assim a própria existência destas.  

 Partimos às análises dos comentários dessa SD.  

  

 

 No enunciado 1, há uma ironia pondo em questão que não se trata de um desrespeito. 

Além disso, para essa posição-sujeito, o não uso do nome social não é algo importante. Isso se 

marca textualmente em: “Nossa...  Q desrespeito hen. [...] Deixe de besteira”. Para este sujeito-

comentador, não é um desrespeito revelar o nome de registro uma vez que ela tinha este e o 
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nome social, mas não está viva para dizer o que preferia, como se os dois nomes tivessem a 

mesma equivalência. Nessa mesma direção, no comentário 6, esse fato é banal, uma idiotice, 

pois, para o comentador, Luiz Bacci é um excelente jornalista, sendo assim, ele não cometeu 

um erro e deve ser admirado. Ademais, para tal posição-sujeito, a de sujeito-comentador, o que 

se deve levar em consideração é o que está escrito no atestado de óbito, ou seja, o nome de 

registro, a segunda violência da qual estamos falando. Assim, não se leva em consideração nem 

a morte da travesti, nem que se trata de uma identidade feminina, referida sempre no masculino 

pelo jornalista citado. O foco passa a ser o jornalista e ele ser, para uns, um bom profissional.

 Ao não considerar o respeito e a importância da identidade de gênero das pessoas trans, 

se instaura o silêncio constitutivo, se diz de outra identidade de gênero com a qual a pessoa 

trans não se identifica e, assim, a sua luta e subjetivação é apagada a fim de se deslegitimar a 

existência e a possibilidade de transgressão das expectativas de gênero pautadas na 

normatividade.          

Em 4 e 5, é dito que não considerar a forma de se referir às pessoas trans da maneira 

correta é uma prática recorrente, não só do jornalista Luiz Bacci, mas de outros jornalistas, “eli 

adora ficar fazendo isso”, “o outro que morreu também ficava fazendo isso lembram?”. Assim, 

sujeitos trans são discursivizados através de uma memória que cristaliza sentidos, no caso das 

travestis, como sujeitos tidos como pertencentes ao gênero masculino. Tais posições denunciam 

essa prática. São usados os pronomes que não correspondem à forma pela qual os sujeitos trans 

se identificam e também o nome de registro que não diz respeito a como esses sujeitos são 

significados socialmente. No jornalismo, como lugar autorizado a produzir o discurso sobre, 

são silenciados corpos e sujeitos que já não são materialmente existentes. No entanto, pela 

história, pela memória, são discursivizados.       

 Nessas discursividades aqui empreendidas, podemos pensar na existência de duas 

formações discursivas em torno da transgeneridade. A FD1, a da causa trans, na qual estão 

inscritos dizeres dos sujeitos trans e da militância em favor da causa trans, filiada a uma luta 

por direitos e pela existência dessas identidades. Os dizeres da SD9 e as posições discursivas 

dos comentários dos enunciados 4 e 5 estão filiados a esse domínio de saber.  Um segundo 

domínio de saber, a FD2, a anti-causa trans, é onde se inscrevem dizeres violentos, 

preconceituosos que deslegitimam e fazem calar identidades e corpos trans. Os comentários dos 

enunciados 1 e 6 se filiam a essa formação discursiva. Como as FD são heterogêneas e abrigam 

diversas formações discursivas, os comentários dos enunciados 2 e 3 podem se situar no espaço 

intervalar entre a FD1 e a FD2, deslocando sentidos.  
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Nesses comentários, o 2 e o 3, são deslocados os dizeres sobre o corpo trans, sentidos 

são silenciados, outros assuntos são discursivizados, não se comenta algo diretamente 

relacionado com a postagem. Mesmo que de forma a criticar a figura do jornalista “perdi o tesão 

nele” ou “olha a cara dele”, o foco se insere novamente em Luiz Bacci e não em mais uma 

morte de uma pessoa trans e a forma como a população trans é referida na mídia tradicional. 

Essa é uma forma de dizer e, ao mesmo tempo, silenciar, se diz, pela escrita, do jornalista para 

não se dizer da morte da travesti, saturando sentidos.   

Essa maneira de silenciar pela escrita, conforme Grigoletto (2011b), pode ocorrer 

quando há a obrigatoriedade do dizer. Quando se satura da escrita, produz-se uma forma de 

silenciamento que se dá pelo muito cheio, o excesso de palavras, que, ao invés de produzir 

enunciados e textos com sentidos, se esvaziam os sentidos daquele dizer. Essa forma de dizer, 

quando se é obrigado a dizer para se fazer presente, como no caso da autora que fala sobre os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, funciona, como observo neste trabalho, também nos 

comentários do Facebook e em outras redes sociais e páginas. Ao atender o chamado 

“comente”, “deixar comentário”, essa injunção ao dizer, a se fazer presente no laço social, não 

pela sua obrigatoriedade, mas pela aparente total liberdade – poder dizer sem ser 

responsabilizado por isto – os sujeitos-comentadores produzem seus dizeres, e, muitas vezes, 

saturam a escrita, deslocam sentidos e calam outros, como ocorre nos comentários 2 e 3, ao 

saturar sentidos.          

Essa é uma forma de silenciamento sobre o corpo trans, mas também há outro 

funcionamento, quando o corpo (se) silencia. Seria um silêncio de resistência? Em Terra à vista, 

Orlandi ([1990] 2008) reflete a relação entre silêncio e resistência. Para a autora, o silêncio, 

além de apagar sentidos, também serve para produzir a resistência. Na análise do discurso da 

colonização, por exemplo, na fala do colonizador já se traz o que é silenciado, a fala do 

colonizado. Nesta sessão, compreendemos que o silêncio do corpo trans produz a resistência, 

algo fala e é falado. Essa minha questão vai perpassar a próxima análise. 
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Sequência Discursiva 10 (SD 10)90 

 Na prática jornalística, observa-se que o suicídio é um tabu, algo pouco noticiado pois, 

pela ética profissional, se deve respeitar a privacidade e a dor da família da pessoa que se 

suicidou, salvo casos de pessoas públicas. O acordo dos manuais jornalísticos e os princípios 

da prática dos profissionais dessa área objetivam não noticiar para evitar que essa prática seja 

incentivada. No entanto, em mídias de jornalismo online alternativos, observamos que há um 

espaço para notícias sobre esses tipos de mortes.    

Milner (2017), em sua pesquisa sobre o suicídio na literatura, retoma os filósofos gregos 

da antiguidade clássica, considerados os primeiros cristãos em Roma, até chegar às primeiras 

interdições do suicídio a partir do discurso da Igreja Católica. Como discute o autor, na Grécia, 

o suicídio, morte-voluntária, era vista como uma resolução dos próprios problemas; estoicos e 

epicuristas eram indiferentes quanto à vida e à morte. Já em Roma, nos primórdios do 

catolicismo, já ressoavam dizeres sobre o corpo como veículo da alma, como apontamos no 

capítulo 1, ligando-a, portanto, à presença de Deus. No entanto, a condenação ao suicídio se dá 

a partir do século VI d.C., sendo que a única parte na Bíblia que poderia, na leitura da filosofia 

cristã, asseverar uma condenação a essa prática era o mandamento “Não matarás”. 

 Para Milner (2017), só a partir do repúdio de Santo Agostinho, dos bispos, e da Igreja 

                                                           
90  Disponível em https://www.facebook.com/nlucon/posts/903288656438682 acesso 05/02/19, no entanto, a 

matéria no site oficial NLucon não se encontra mais disponível. Em outro site, 

http://identidademandacaru.blogspot.com/2016/11/homem-trans-iuri-dantas-comete-suicidio.html, acesso em 

20/05/2019, encontramos uma notícia semelhante a disponibilizada anteriormente.  

https://www.facebook.com/nlucon/posts/903288656438682
http://identidademandacaru.blogspot.com/2016/11/homem-trans-iuri-dantas-comete-suicidio.html
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Católica91, o suicídio tornou-se uma prática indefensável, condenada e, hoje, um crime contra 

a vida. A partir do catolicismo é que esse imaginário sobre tal prática se sedimentou na 

sociedade. No entanto, a própria Igreja teve de abrir uma concessão aos primeiros cristãos que 

cometeram suicídio, sendo uma saída necessária por conta da perseguição em Roma. 

 No Catecismo da Igreja Católica ([1997] 2000), livro de pastoral, de ensinamentos da 

Igreja, o qual foi escrito por vários teólogos católicos e sancionado no pontificado de João Paulo 

II, são apresentados quatro parágrafos sobre o suicídio, resumindo-se aos seguintes pontos: 1. 

Cada um é responsável por sua vida, sendo Deus o proprietário; e os mortais, administradores. 

Assim, não podem depor dela. 2. O suicídio é contrário à inclinação natural da vida. Contrário 

ao Amor do Deus vivo. 3. Suicídio como incentivo aos demais é um escândalo, contrário à lei 

moral. Distúrbios psíquicos, angústia ou o medo da grande provação podem diminuir a 

responsabilidade do Suicídio. 4. A Igreja ora pela vida dos suicidas e Deus, por seus caminhos, 

pode dar a salvação destes em caso de arrependimento. A partir desse texto, vê-se organizado 

o imaginário da Igreja Católica a respeito dessa prática como responsabilização do sujeito frente 

a essa prática, como algo que vai de encontro com a moral religiosa, contra a vida, que é 

propriedade de Deus.           

É sobre essa prática que a SD10 produz dizeres, sobre o jovem Iuri Dantas, que cometeu 

suicídio. O suicídio é algo muito recorrente entre os jovens transgêneros, sobretudo homens 

trans. Um estudo intitulado de Transgender Adolescent Suicide Behavior92 (Comportamento 

Suicida do Jovem Transgênero), publicado pelo jornal Pediatrics, analisando os 

comportamentos suicidas de algumas identidades de gênero, percebeu que quase 14% dos 

jovens já tentaram suicídio. Há também o índice alarmante de que 50,8% dos homens trans 

tentaram suicídio, em seguida, o percentual de 41,8% para pessoas que não se identificam nem 

como homem nem como mulher e 29,9% das mulheres trans. Essa pesquisa demonstra que, 

para a prevenção dessas mortes precoces, é necessária uma maior atenção a esse grupo em risco.

 De forma geral, as pesquisas estadunidenses apontam, conforme o Centro de Controle 

e prevenção de doenças, que a taxa de suicídio cresceu 30% no país. Um dado alarmante. No 

caso específico brasileiro, essa porcentagem, nos casos de homens trans, é ainda mais 

assustadora. É o que demonstra o relatório do “Projeto transexualidades e Saúde Pública no 

                                                           
91 Agradeço a Sergio Fernando Albuquerque por me guiar na leitura do Catecismo sobre a questão do suicídio na 

Igreja Católica. 
92 Alguns outros dados em https://observatorio3setor.org.br/noticias/entre-adolescentes-homens-trans-sao-os-que-

mais-tentam-suicidio/. Acesso em 20/05/2019. 

https://observatorio3setor.org.br/noticias/entre-adolescentes-homens-trans-sao-os-que-mais-tentam-suicidio/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/entre-adolescentes-homens-trans-sao-os-que-mais-tentam-suicidio/


120 
 

Brasil: entre a invisibilidade e a demanda por políticas públicas para homens trans”93, do Núcleo 

de Direitos Humanos e Cidadania LGBT do departamento Antropologia e Arqueologia da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que relata o número de suicídio desses sujeitos 

e também a quantidade de homens trans que abandonaram ou não procuram acompanhamento 

médico por medo de transfobia. O referido relatório contabiliza que 85,7 % dos homens trans 

já pensaram em suicídio. A pesquisa também mostrou que 50% dessa população não procuram 

um serviço médico com medo de sofrer violência ou constrangimento.   

Aqui alerto para os números de suicídios, além das violentas mortes de pessoas trans no 

País. Em 2019, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais94 (ANTRA), 

o Brasil continuou sendo o lugar onde se mais se mata pessoas trans no mundo. No entanto, 

como afirma Soares (2019, p. 14) “Estatísticas não são transparentes. Não se sabe ao certo se 

há mais denúncias em virtude das lutas políticas em relação à visibilidade da comunidade 

LGBTTT, ou se os casos de violência aumentaram”. A não transparência desses números 

também funciona para os casos de suicídios.      

 Com esses dados, nota-se a recorrência do suicídio que, no entanto, é algo interditado 

na sociedade. Sobre os sentidos postos para ele se atravessam dizeres da religião e do Estado. 

Essa interdição também se dá na escrita jornalista. Assim, são apagadas as condições as quais 

levaram estes sujeitos a praticarem essa ação sobre seus próprios corpos. De forma tal que 

também se produz um silenciamento sobre estes corpos. Pessoas trans, já marginalizadas na 

sociedade, tiram suas próprias vidas, se colocam em silêncio, mas ainda no sentido, uma vez 

que esse silêncio, constitutivo, também produz seus efeitos, deixa rastros, margens, restos de 

significação. Há resistência! Resistência que, nessa SD, inscreve-se na FD1, da causa trans, 

uma vez que sentidos sobre a transgeridade são discursivizados.    

 Neste caso, como inscrito na matéria, ele será pensado com saudades por seus amigos e 

familiares, além de deixar, através da notícia escrita a pedido da militância local, um alerta de 

atenção à vulnerabilidade dessa população e o pedido para que sejam realizados programas de 

combate ao suicídio, sobretudo ao dos sujeitos-trans. Esses sujeitos são ditos de outra forma, 

pela ausência da materialidade física do corpo, mas presença na discursividade. Dessa forma, 

produzem-se alguns silêncios. Há um silêncio que diz respeito a como a transfobia afetou Iuri 

                                                           
93 Disponível em: https://revistaladoa.com.br/2019/01/noticias/estudos-revelam-altos-indices-de-suicidio-entre-

homens-trans-no-brasil-e-eua/. Acesso em 03/01/2020. 
94 A ANTRA alerta que os índices também são de mortes de travestis e transexuais mais jovens. Como um caso 

de uma travesti de 15 anos, assassinada em 2019. Disponível em: 

https://www.facebook.com/antrabrasil/photos/a.944408385644511/2711702518915080/?type=3&theater. Acesso 

em 03/01/2020. 

https://revistaladoa.com.br/2019/01/noticias/estudos-revelam-altos-indices-de-suicidio-entre-homens-trans-no-brasil-e-eua/
https://revistaladoa.com.br/2019/01/noticias/estudos-revelam-altos-indices-de-suicidio-entre-homens-trans-no-brasil-e-eua/
https://www.facebook.com/antrabrasil/photos/a.944408385644511/2711702518915080/?type=3&theater
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Dantas ao ponto de ele “escolher” deixar de viver. O outro silêncio é o silêncio no corpo, o 

suicídio, retirar-se da vida, calar-se e não mais produzir discurso por si. Mas um silêncio que 

reclama sentidos (im)possíveis.  

Essas formas de silenciamento no/pelo corpo, seja pela agressão física, verbal e 

assassinato (veremos esses casos mais à frente), ou pelo suicídio, como no caso de Iuri, 

retroalimentam a política de esquecimento e memória, que são “indissociáveis na enunciação 

do político” (COURTINE, 1999, p. 22).       

Ao pensar sobre a relação entre esquecimento e memória, em O chapéu de Clémentis, 

Courtine (1999) traz a anedota contada por Milan Kundera, em O livro do riso e do 

esquecimento, sobre o dirigente comunista tchecoslovaco Gotwalld que, cercado por seus 

companheiros, discursava. Como nevava e fazia muito frio, Clémentis, colocou seu chapéu de 

pele sobre a cabeça do líder. Com este chapéu, foi tirada e divulgada uma foto do líder. Tempos 

depois, Clémentis foi acusado de traição e apagado da foto pelo departamento de propaganda. 

Entretanto, o chapéu continuava lá.     

Com isso, Courtine reflete que 

Processo de anulação de Clémentis, de perda referencial, recalque, apagamento da 

memória histórica que deixa, como uma estreita lacuna, a marca de seu 

desaparecimento, mesmo que se coloque aqui em jogo a materialidade não-linguística 

de um documento fotográfico, é, antes de tudo na ordem do discurso que ele é produzido 

(COURTINE, 1999, p. 15-16). 

 

 O autor discute que há um processo de anulação histórica, em que se perde o referencial 

do chapéu, na história sobre Gotwalld, no intuito de um apagamento da figura de Clémentis, 

acusado de traição. Esse é um fato não estritamente linguístico, mas que está na ordem do 

discurso, produz significação e produz uma lacuna pois “pela história fará usar o chapéu” 

(ibidem). Dessa maneira, esse apagamento é a possibilidade desses sentidos se reinserirem no 

fio do discurso.     

Percebe-se que o apagamento se dá por uma injunção ao suicídio nessa conjuntura e não 

por uma simples “escolha”. Há, portanto, resistência, sujeitos não se colocam mais na posição 

de enunciadores, mas os sentidos não cessam de serem colocados na História. Tal prática, dar 

fim a vida é um protesto silencioso que põe em evidência o mal-estar social. Trata-se de uma 

ferida na sociedade que se inscreve no sujeito, não se desfaz, mostrando, dessa maneira, que 

algo não ia bem. Com isso, esses sujeitos passam a ser falados, noticiados, relembrados, e essa 

reinserção na discursividade denuncia a violência transfóbica que estes sofreram.  

 Como discute Robin (2016, p. 85), “o passado é apagado ainda pelos silêncios e tabus 

que uma sociedade mantém. Essa espécie de amnésia não tem nada de legal e de regulamentar, 
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mas pesa sobre o conjunto do tecido social”. Ao refletir sobre os apagamentos de vestígios na 

memória, a autora se questiona como os silêncios e os tabus sociais apagam o passado, mas não 

têm o poder de regulamentar essas supressões, pois pesam na memória. Esse tipo de silêncio 

que incide sobre os corpos trans, pode ser tipificado como o silêncio local que interdita corpos 

significantes. Essa interdição, tal como o episódio de Clémentis, não tem o potencial de apagar 

completamente a existência do sujeito que tirou sua própria vida, pois, como um funcionamento 

de denegação95, a morte revela que houve a vida e a existência daqueles sujeitos-trans em uma 

sociedade que nega sua existência.        

 A morte, algo que Freud aponta como inconcebível e inimaginável, não existe para o 

inconsciente (CASTRO-ARANTES, 2016). Assim, ela não significa, é o real96, o 

incontornável, mas há sempre uma tentativa de dar significado a ela, simbolizá-la. Dessa forma, 

não estaríamos no registro do real, mas do simbólico. Nessa tentativa de bordear o real, no 

cotejo entre o simbólico e o imaginário é que podemos depreender como os sentidos para as 

mortes trans, as violências e as deslegitimações das identidades trans são discursivizadas. 

 Trago mais uma sequência discursiva para este eixo. 

                                                           
95 A denegação foi uma noção pensada por Freud que diz respeito ao mecanismo de defesa do sujeito pelo qual ele 

exprime negativamente seu desejo ou ideias recalcadas, não reconhecendo como um desejo expresso de forma 

consciente anteriormente (ROUDINESCO; PLON, 1998). 
96 Essa discussão sobre a relação entre morte e real foi trazida por Bethania Mariani no curso de Análise do 

Discurso, de 2017.1. À Bethania agradeço as generosas conversas e indicações de leituras em Psicanálise. 
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Sequência Discursiva 11 (SD 11)97 

Assim como a SD11, esta SD é recortada da página Travestis e Transexuais Brasileiras, 

em que é compartilhada uma notícia do Portal Alagoas 24 Horas, com a seguinte manchete, 

com negritos meus: “Esfaqueada, transexual apanha em hospital e implora por atendimento”. 

Através do mecanismo sintático de topicalização, na antecipação do termo “esfaqueada”, esta 

matéria enfatiza que a transexual mesmo esfaqueada apanha no hospital e teve de implorar 

atendimento, em um local onde este atendimento não deveria ter sido negligenciado. Para 

corroborar com os sentidos produzidos pela manchete, a página compartilha os seguintes 

dizeres “Uma cena desumana foi gravada nos corredores de um hospital em #Maiquinique, no 

interior da #Bahia, gritando por ajuda, sangrando, após ser esfaqueada e nenhum 

profissional aparece para prestar socorro”. A parte verbal da SD11 diz de uma cena 

desumanizada, de um ser humano que sangra, após ser esfaqueada e que não obteve o pronto 

atendimento. Esse enunciado pode ser interpretado também na montagem das imagens, quando, 

na parte esquerda, há a aproximação do corpo da travesti para pedir ajuda, segurando o braço 

de alguém; e, na parte direita, os braços dela soltos sobre o corpo, e o distanciamento dos corpos 

em cena. Essa SD traz sentidos de denúncia que deve/pode ser dita na FD1.   

Para Indursky (2019, p. 194-195) “a imagem possui uma dimensão memorial e política”. 

A imagem, portanto, como orienta Indursky (ibidem), para ser interpretada, é preciso ser 

                                                           
97 Fonte: https://www.facebook.com/TRAVESTISeTRANSEXUAISbrasileiras/posts/1122037374554333 , 

acesso em 30/12/19. 

https://www.facebook.com/TRAVESTISeTRANSEXUAISbrasileiras/posts/1122037374554333
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remetida à rede do dizer, ou seja, o interdiscurso. Dessa maneira, como já orientado por Pêcheux 

([1983] 2015), é necessário o batimento entre descrição e interpretação. Voltamos à SD11, que 

não é simplesmente uma imagem, mas uma montagem de fotos, ou como reflete Indursky 

(2019, p. 196), com base nas discussões de Didi-Huberman, são fotomontagens e apresentam 

formas de serem lidas. Logo, para a autora, ler as fotomontagens é produzir uma leitura em 

recortes discursivo-imagéticos, consistindo em trabalho discursivo do sujeito na produção desse 

objeto simbólico.   

No primeiro recorte da SD, a imagem da esquerda, a mulher trans está deitada no chão, 

ensanguentada, pedindo ajuda a uma pessoa. À direita, os braços são soltos, num gesto de 

desistência ou cansaço de pedir ajuda. No entanto, a pessoa que negligenciou ajuda continua 

próxima, pois, no recorte da imagem, ainda se veem os pés dela. Posposto a essas duas imagens, 

há a foto da mulher trans referida, antes da agressão.  

Nessa SD, há, portanto, o encontro de vários sujeitos, uma mulher trans agredida, com 

seu atendimento médico negligenciado, alguém que nega o pedido de socorro desse sujeito, e 

outro que grava toda a cena. Há, assim, uma espetacularização da cena que desumaniza a 

travesti. Sujeitos distintos, em posições distintas, mas em um encontro de mesmo tempo-espaço 

no qual se demonstra a vulnerabilidade dos sujeitos-trans.    

A partir dessa matéria, pode-se perceber a naturalização da violência98 contra os 

sujeitos-trans. E, como a assistência médica, em muitos casos, é negada. Assim, esses sujeitos 

são de diferentes maneiras violentados, como já dito. E mesmo quando necessário, deixam de 

procurar auxílio médico por passarem por situações constrangedoras, humilhantes e violentas. 

Além desses casos nos quais nos deparamos com a violência física, morte, assassinatos, 

também, se pratica, de forma velada, outros ímpetos de ódio, como os (trans)epistemicídios no 

país, noção que Gonçalves (2018) entende como uma forma de dizimar as práticas de 

conhecimentos da/sobre a transgeneridade.     

Para a pesquisadora e militante trans, o “Brasil é eficaz desde o processo de colonização, 

ou seja, ele é dado de forma a criar uma invisibilidade, uma recusa a produção, história, 

vivências trans no/para/de conhecimento” (GONÇALVES, 2018, p. 21-22).  

                                                           
98 Cito como exemplo, o caso da travesti Dandara que foi brutalmente assassinada em 2017, espancada e executada 

em Fortaleza, com imagens divulgadas nas redes sociais. Como a violência é algo que atinge de maneira tão forte 

a população trans, foi criado um aplicativo que mapeia as zonas de riscos para a população trans no Brasil. Este 

aplicativo chama-se Dandarah, em homenagem à travesti citada. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/fiocruz-cria-aplicativo-para-mapear-zonas-de-risco-para-

populacao-lgbt 

nobrasil.shtml?fbclid=IwAR3Yq9k1kDU52_5KIZ5ZKEK8GImuCOndXuh4FvVIfz79eUdiYGhCskUNmL8 

 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/fiocruz-cria-aplicativo-para-mapear-zonas-de-risco-para-populacao-lgbt%20nobrasil.shtml?fbclid=IwAR3Yq9k1kDU52_5KIZ5ZKEK8GImuCOndXuh4FvVIfz79eUdiYGhCskUNmL8
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/fiocruz-cria-aplicativo-para-mapear-zonas-de-risco-para-populacao-lgbt%20nobrasil.shtml?fbclid=IwAR3Yq9k1kDU52_5KIZ5ZKEK8GImuCOndXuh4FvVIfz79eUdiYGhCskUNmL8
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/fiocruz-cria-aplicativo-para-mapear-zonas-de-risco-para-populacao-lgbt%20nobrasil.shtml?fbclid=IwAR3Yq9k1kDU52_5KIZ5ZKEK8GImuCOndXuh4FvVIfz79eUdiYGhCskUNmL8
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 Estes (trans)epistemicídios, que, nesta seção, foram analisados do ponto de vista dos 

silenciamentos, deslegitimações das identificações/identidades trans e violências, são 

amplamente divulgadas nas páginas aqui analisadas, uma vez que tais práticas são recorrentes. 

E, também atravessam outros eixos aqui elencados, como o próximo, sobre transexualidade e 

exclusão social, que se divide em a) corpo trans e trabalho; b) corpo trans e esporte e c) corpo 

trans e envelhecimento. 

 

5.2  EXCLUSÃO SOCIAL E TRANSGENERIDADE   

 

No capítulo 3, já discuti, de forma breve, que os corpos e sujeitos identificados com a 

transgeneridade parecem não ter uma cidadania, por serem colocados à margem do Estado. A 

forma de individua(liza)ção destes sujeitos, o estranhamento em relação a estes, além dos 

preconceitos e violências sofridas marcam de forma irredutível uma ferida no social, que visa 

a apagar as diferenças. Com isso, ocorrem diferentes formas de exclusão de posições-sujeitos 

filiados aos discursos da transgeneridade.  É sobre a exclusão social que nos deteremos nas 

análises dessa sessão, quais sejam: no trabalho, no esporte e pelo envelhecimento. 

 

5.2.1 Corpo trans e trabalho 

 

Como temos dito no percurso desta tese, a teoria que sustenta este trabalho é de base 

materialista, portanto, leva-se em consideração que as relações entre os sujeitos, linguagem e 

mundo são afetadas pela base material, ou seja, a infraestrutura,  representada pelos meios de 

produção e as relações de produção, se sobrepõe à superestrutura, materializada no Estado, a 

cultura, a ideologia, a religião, etc., de forma tal que a conjuntura sóciohistórica está 

intrinsicamente relacionada com os efeitos de sentidos produzidos no discurso. Ao falar sobre 

esta base material, a partir de Marx, Althusser ([1969] 1999) diz que a existência de qualquer 

formação social é construída materialmente pela exploração econômica, constituindo-se, 

portanto, como as reais condições de produção.      

 As análises aqui depreendidas dão a compreender as relações de trabalho dos sujeitos-

trans sujeitos na conjuntura capitalista e, neste caso, a exclusão destes e/ou subalternização no 

mercado de trabalho. E uma vez que temos discutido, em consonância com Linhart (1978), que 

algo no corpo resiste, é que visamos a refletir acerca do discurso do/sobre o corpo trans na sua 

relação com a resistência.       
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Vale salientar que o objeto de análise aqui empreendido é o discurso e não o trabalho. 

Entretanto, as relações de trabalho também se dão na linguagem, como discute Nogueira (2017), 

ao pensar sobre o discurso sobre o/no/do trabalho, no programa de restruturação produtiva, da 

Petrobras. Nas análises, a autora compreendeu que o discurso da publicidade dessa estatal 

filiava-se ao discurso neoliberal. Aqui, também proponho refletir sobre o trabalho, com foco 

nos trabalhos (não) realizados pela força de trabalho de transgêneros.   

 Ao refletir sobre a reprodução, Althusser discute que as relações de produção são 

determinantes na divisão e organização do trabalho. Para o autor, “as relações de produção 

determinam radicalmente todas as relações aparentemente ‘técnicas’ da divisão e organização 

do trabalho” (ALTHUSSER, [1969] 1999, p. 57). E “é no salário que a exploração exerce seu 

efeito nº 1, mas ela exerce outros efeitos específicos na prática da própria produção, sob espécie 

de divisão de trabalho” (ibidem, p. 58).    

Althusser diz que as relações de produção determinam a divisão e organização do 

trabalho. Para ele, no salário, se exerce a primeira exploração mascarada no recebimento pela 

divisão do trabalho. Outra releitura da obra marxista que diz respeito à divisão do trabalho é 

proposta pela filósofa Federici (2017). Ao refletir sobre o trabalho, a autora cita fenômenos 

ausentes na obra marxiana: 

 

i) o desenvolvimento de uma nova divisão sexual do trabalho; ii)a construção de uma 

nova ordem patriarcal, baseada na exclusão das mulheres e em sua subordinação aos 

homens; iii) a mecanização do corpo proletário e sua transformação, no caso das 

mulheres, em uma máquina de produção de novos trabalhadores (FEDERICI, 2017, 

p. 26). 

 

Federici aponta as ausências na obra de Marx que consistem em uma visada do papel da 

mulher nas forças produtivas da divisão sexual do trabalho, de ordem patriarcal, que se baseia 

na exclusão delas, além da mecanização do corpo proletário. Neste caso, o corpo das mulheres 

é transformado em máquina de produção de novos trabalhadores.  A partir dessa autora, 

diríamos que a reorganização das relações de trabalho é gendrada. Federici se detém ao recorte 

de gênero, mas, aqui, também, pensamos na racialização das relações de trabalho, sobretudo no 

Brasil. A autora, por exemplo, não menciona a relação do corpo da mulher negra, como 

reprodutivo e, também, força de trabalho.       

 Já em relação a Althusser, pode-se dizer que o trabalho é da ordem da mais-valia, e é a 

partir do próprio salário que se produz a exploração em sua divisão. A partir dessas reflexões, 

levando em consideração as condições de produção do Brasil, podemos pensar sobre a 

exploração do trabalho dos corpos trans e/ou, ainda mesmo, a sua exclusão do mercado 

profissional ou subempregabilidade. A partir dos discursos que tematizam a transexualidade e 
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o trabalho a partir deste corpus, pode-se lançar as seguintes questões: Para que serve ao capital 

a forma pela qual as pessoas trans são incorporadas pelo mercado? Por que estas são ditas com 

pouca formação para o trabalho? O espaço da rua, da prostituição, é o único em que os corpos 

trans produzem força de trabalho e/ou prazer sexual? Penso, então, que essas questões se 

relacionam com a interpelação ideológica dos sujeitos-trans. Volto a essa questão mais à frente.

 Como já falamos brevemente, as relações de trabalho têm sido pensadas na AD. 

Pêcheux, em Ler o arquivo hoje, por exemplo, refletia na divisão social do trabalho de leitura. 

De formas esparsas também encontramos outras discussões e outros trabalho de outros autores. 

Em uma das epígrafes do livro Texto e Discurso, de Orlandi (2012b), por exemplo, há a seguinte 

passagem: “Trabalho: aquilo que é suscetível de introduzir uma diferença significativa no 

campo de saber [...] (FOUCAULT; MILNER, VEYNE; WAHL)”99. Orlandi, com consonância 

com os autores, reflete que o trabalho tem relação com o campo de saber, pode transformá-lo, 

introduzindo uma diferença no que já estava posto.      

 Em uma leitura materialista, podemos pensar que o trabalho produz um movimento, 

uma transformação. Se voltarmos à física, por exemplo, o trabalho se calcula pela força 

multiplicada ao deslocamento100. Discursivamente, podemos entender o trabalho na relação 

com os sujeitos e com a linguagem. O sujeito investe sua força de trabalho para intervir em um 

objeto, deslocá-lo, transformá-lo e essa prática se dá pela linguagem, em condições de produção 

específicas, por e para sujeitos situados historicamente na formação social capitalista. No caso 

do trabalho dos sujeitos trans, há força produtiva, mas, em muitos casos, o acesso aos bens de 

produção é escasso ou quase inexistente.       

 No que diz respeito aos sujeitos trans, como temos discutido, o trabalho é uma questão 

que afeta as condições reais dos sujeitos, e, sobretudo, aqueles que estão à margem, ainda mais 

na conjuntura atual. Que trabalhos devem/podem ser permitidos às pessoas trans? Como se dá 

o processo de exploração desses sujeitos na relação com a mais-valia? Nesses questionamentos, 

levo em consideração que, como alerta Althusser, 

 

                                                           
99 Em 2017.1, durante um curso de Análise do Discurso, na UFF, a profa. Bethania Mariani nos trouxe essa citação 

para que discutíssemos a noção de trabalho na teoria. Esta citação, no corpo desta tese, comparece sem ano de 

publicação e sem paginação pois esses dados não estão disponíveis na epígrafe apresentada por Orlandi. 
100 Essa lembrança sobre a fórmula da física surge a partir de uma postagem de Felipe Gali no instagram. Falando 

sobre sua trajetória como homem trans, ele comenta que “eu fui uma menina de ouro. Estudava e não dava trabalho. 

Trabalho. É isso. No fisiquês, trabalho é força vezes deslocamento. Acho que uma partícula de quem sou hoje 

sempre esteve dentro de quem eu fui. Ainda bem que essa era a parte mais forte. Força vezes deslocamento, 

trabalho. Hoje aplico minha força numa trajetória que deslocou tudo e todes ao meu redor. [...] Transição é sobre 

reinventar vidas possíveis de serem vividas.” Fonte: 

https://www.instagram.com/p/B6ZPVc0pHAE/?igshid=cgx9rkzv4aem, acesso em 07/01/2020. 

https://www.instagram.com/p/B6ZPVc0pHAE/?igshid=cgx9rkzv4aem
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a ideologia “atua” ou “funciona” de tal modo que recruta sujeitos entre os indivíduos 

(recruta-os a todos), ou “transforma” os indivíduos em sujeitos (transforma-os a todos) 

por meio dessa operação muito precisa que designamos por interpelação que pode ser 

representada a partir do próprio tipo da mais banal interpelação policial (ou não) de 

todos os dias: “psiu, você aí!” (ALTHUSSER, [1969] 1999, p. 212). 

 

As teses althusserianas de que toda prática existe por meio e sob uma ideologia e que 

esta existe por e para sujeitos (ibidem, p. 209) fundamentam também a teoria do discurso. 

Althusser afirma que a interpelação dos indivíduos em sujeitos se dá através da ideologia e esse 

funcionamento se dá para todos101. Ou seja, todos são interpelados, todos os dias, até de formas 

mais banais como um chamamento da polícia. Aqui, seguimos essa reflexão sobre a 

interpelação, mas proponho uma aproximação com os estudos de Modesto (2018). A 

interpelação se dá para todos, mas de formas diferentes.    

Modesto (2018) discute que a interpelação ideológica do sujeito-negro é atravessada 

pelas tensões sociais e analisa isso a partir do grito “você é negro” e da sua apropriação, que 

desloca o xingamento de uma terceira pessoa para um processo identificatório no qual o sujeito-

negro se reconhece como negro e “permite a desestabilização das sinônimas racistas que se 

impregnam ao significante negro vem, em geral, a partir de um processo de lutar, de dor, de 

resistência, de sangue” (MODESTO, 2018, p. 143).      

 Nessa seara, para nós, semelhante à interpelação do negro pelo xingamento, pode se 

pensar no embate dos significantes travesti/mulher trans, os enunciados como “Psiu, você 

travesti”, “Psiu, você sujeito-trans” e outros em tons depreciativos seriam os gritos da 

interpelação ideológica para os corpos trans. Há um chamado para ocupar esse não-lugar 

(AUGÉ, 1994), esse lugar-fronteira102 (INDURSKY, 2019), seja através das violências, dos 

xingamentos que desrespeitam as identidades de gênero (como palavras como “traveco”, usos 

de pronomes distintos da identificação de gênero, uso do nome de registro ou silenciamento de 

outras formas de subjetivação), da marginalização, ou seja, de uma rede de práticas 

necropolíticas (MBEMBE, 2018) que se colocam na subjetivação desses sujeitos. 

 Muitos sujeitos trans tomam a palavra travesti, que apresenta uma historicidade ligada 

à prostituição e à marginalidade, como um gesto de resistência, se (auto)identificam – efeito 

do/no discurso – como tal e produzem novos sentidos, novos lugares para estes corpos, 

tensionando as evidências produzidas pela ideologia, como mostrou Modesto (2018). 

 Sobre esses usos entre “travesti” e “mulher trans”, Moira (2017) afirma que “Travesti e 

                                                           
101 Em palestra na UFF, em 2017, Paul Henry propôs uma releitura da interpelação. Este pensa de forma inversa, 

a ideologia que interpela os sujeitos em indivíduos. Aqui, seguimos a fórmula althusseriana tal como tem sido 

trabalhada na análise do discurso materialista. 
102 Lugar-fronteira se desdobra, ao mesmo tempo, em um não-lugar e um lugar de visibilidade. Retomo essas 

noções mais à frente.  
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mulher trans são palavras em relação de sinonímia, o que não quer dizer que signifiquem o 

mesmo103”. Ademais, 

 

Cada uma tem sua história e, ao ser acionada, ativa uma série muito particular de 

sentidos: transexual é palavra criada pelo saber médico, que responsabiliza o corpo e 

desculpa o indivíduo (“corpo errado”, “mente feminina”, “sofrimento”, etc), tornando 

mais fácil sua aceitação pela sociedade, ao passo que travesti ainda está muito associada 

ao universo da prostituição precária, da marginalização, da exclusão social, tudo isso 

pura e simplesmente por “escolha”, “pouca vergonha” ou “falta do que fazer” (como se 

sua causa não tivesse a justificativa nobre inventada pela medicina para a transexual). 

Ao invés de propor ou buscar distinções, talvez fosse o momento de analisarmos esses 

sentidos que a sociedade projeta sobre as duas palavras, tentando identificar as razões 

dessas projeções e romper com essas narrativas que nos engessam, violentam. De 

qualquer forma, antes de querer diferenciá-las, antes de querer propor distinções 

normativas entre elas, é preciso se perguntar sobre o propósito dessa tentativa de 

diferenciação e se você está ciente das consequências que daí podem advir (MOIRA, 

2017, s/p.). 

 

De certa forma, já apontávamos no capítulo 1 sobre a historicidade dessas palavras, mas, 

aqui, é necessário refletir sobre estes usos e suas implicações. Como afirma a autora, “travesti” 

e “mulher trans” são palavras que estão em relação de sinonímia, no entanto têm uma 

historicidade distinta. Em outro trabalho (CAVALCANTE; MEDEIROS, 2020, p. 77), 

apontamos que, para a Análise do Discurso, não se trata de relações sinonímicas uma vez que 

essas palavras apresentam historicidades distintas e, por conseguinte, produzem efeitos 

distintos. No entanto, do ponto de vista transfeminista, não se propõe uma distinção radical 

entre tais significantes por essa disputa trazer à tona o panorama da (não)intervenção no corpo 

como algo que por si só possa categorizar transgêneros. É importante, como sugere Moira 

(2017), refletir, então, sobre quais sentidos são postos para esses dois significantes e, 

acrescento, como os sujeitos produzem esse efeito de autoidentificação.   

 Como tenho refletido neste trabalho, a (auto)identificação como pessoa trans (binárias, 

não-binárias e travestis) é um gesto de resistência104, e esta se dá frente aos Aparelhos 

ideológicos de Estado (AIE), pela tomada de posição de identificação. Ao identificar-se como 

sujeito-trans, em nossa formação social, se produz uma fragmentação na interpelação 

ideológica binária dos gêneros já postos como evidentes e regulados pelos AIE.   

 Althusser pensa nos Aparelhos Ideológicos, mas eles também falham, como afirma o 

                                                           
103 Disponível em: http://midianinja.org/amaramoira/travesti-ou-mulher-trans-tem-

diferenca/?fbclid=IwAR3hs53c5rE4Fs0ltPzDmVq16Bb_gXTmzNnDgDjr4t2l6qC_wtzb5FXKtA8. Acesso em 

08/01/2020. 

104 Em minha dissertação de mestrado, quando analisava o discurso indígena, a profa. Evandra Grigoletto já me 

alertava que este meu trabalho apontava que a resistência não ocorreria apenas nas tomadas de posição de contra-

identificação e desidentificação, mas também pela identificação. Sobre esse encontro com a resistência a partir da 

identificação, Lagazzi (2019) conceitua como “resistência simbólica”. 

http://midianinja.org/amaramoira/travesti-ou-mulher-trans-tem-diferenca/?fbclid=IwAR3hs53c5rE4Fs0ltPzDmVq16Bb_gXTmzNnDgDjr4t2l6qC_wtzb5FXKtA8
http://midianinja.org/amaramoira/travesti-ou-mulher-trans-tem-diferenca/?fbclid=IwAR3hs53c5rE4Fs0ltPzDmVq16Bb_gXTmzNnDgDjr4t2l6qC_wtzb5FXKtA8
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autor: “Se os AIE têm a função de inculcar a ideologia dominante é porque há resistência; se 

há resistência é porque há luta; e essa luta é, no final das contas, o eco direto ou indireto, por 

vezes, próximo ou, freqüentemente longínquo da luta de classes” (ALTHUSSER, [1969] 1999, 

p. 241). Uma vez que há resistência e que ela se faz presente na luta de classes, que também, 

no caso dos sujeitos-trans, é uma luta por sobrevivência e por existência, partimos às análises 

da relação entre transexualidade e condições reais de sobrevivência. Veja a seguinte publicação. 

 

Sequência Discursiva 12 (SD 12)105 

A SD acima consiste em uma postagem publicada no dia internacional do trabalhador, 

conforme data e texto inscrito na própria SD. Provavelmente, enunciados produzidos por um 

                                                           
105Disponível em 

https://www.facebook.com/TRAVESTISeTRANSEXUAISbrasileiras/posts/2177408359017224 . Acesso em 

30/12/2019. 

https://www.facebook.com/TRAVESTISeTRANSEXUAISbrasileiras/posts/2177408359017224
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sujeito-trans, o qual trabalha na prostituição106. Pode-se compreender isso através, sobretudo, 

do uso do pronome inclusivo “nós” acrescido da palavra “prostitutas”.  

A respeito da SD12, destaco alguns pontos significativos. Um corpo trans está à rua, à 

espera de um possível cliente. Este lugar, a rua, as esquinas, margens das rodovias, à noite, são 

lugares que muitas travestis ocupam. É o ponto de prostituição107, em lugares e horários 

específicos que estes corpos se dão a ver. Ocupam o espaço da rua, do trabalho, da exploração. 

Muitas vezes, esse é o lugar onde grande parte da sociedade encontra/coloca esses sujeitos. 

Inscrita na imagem há o enunciado “1º de maio - dia do trabalhador”.     

No calendário consta como feriado internacional, data comemorativa, mas, pelo rosto 

presente na foto, não se produz um efeito de comemoração. Observam-se as condições de 

trabalho de determinados sujeitos que diz respeito ao não acesso aos direitos trabalhistas, às 

férias remuneradas, ao salário. Insegurança, corpos passíveis de ser violentados e/ou não/mal 

pagos nessa oferta de serviço. Há uma relação tênue entre a força produtiva de trabalho e o 

prazer sexual. Neste caso, o prazer sexual, em grande parte das vezes, se dá pela saciedade da 

demanda do cliente, enquanto o corpo de quem se prostitui é quem produz esse trabalho. Então: 

o cliente é quem manda? A que/quem serve(m) corpos trans estarem relegados ao trabalho da 

prostituição? Na formação social capitalista, é necessário que alguém produza o trabalho fora 

das instituições de direitos trabalhistas e isto serve para a apropriação do capital no processo de 

mais-valia. Neste sentido, também é importante pensar a relação desta formação social com 

sexo, ou melhor, o gênero108, para compreender o lugar das relações sexuais e do prazer sexual 

como uma prestação de serviço.         

Para tanto, trago a socióloga Kergoat que teoriza sobre a divisão sexual do trabalho, 

entendendo-a como 

 

forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais de sexo; essa forma 

é historicamente adaptada a cada sociedade. Tem por características a destinação 

prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, 

simultaneamente, a ocupação pelos homens das funções de forte valor social agregado 

                                                           
106 Sobre a relação entre o lugar de sobrevivência, morada, convivência e trabalho, Mirelly Ferraça (2019) discute 

a relação entre os sujeitos, espaço urbano e prostituição na tese intitulada “(R)esistir no Jardim Itatinga: laços entre 

o sujeito e o espaço urbano”. 
107 Em 2017, acompanhei a seguinte enquete, de Leo Arrighi, em forma de postagem no Facebook: “pessoas 

transfemininas do site feicis: Vcs sentem que mesmo dentro da academia ou em um emprego fixo a prostituição 

sempre aparece como uma possibilidade próxima, real, quase que palpável ????? Como se fosse um fantasma à 

noite assoprando baixinho no seu ouvido: ‘vc ainda vai precisar de mim’”. Fonte: 

https://www.facebook.com/CaLeoDoscopio/posts/10212651549353150.  Acesso 08/01/2020. As respostas a essa 

postagem foram positivas. A prostituição parece ser um espectro que ronda a vida das pessoas trans e 

interseccionaliza os eixos de classe e gênero. 
108 No curso de Introdução à Análise do Discurso: materialismo, em 2019.2, o professor Phellipe Marcel nos 

incentivava a pensar sobre a divisão sexual do trabalho, assim como a necessidade de se pensar a noção de lugar 

de fala na teoria, a partir de leituras e questionamentos. Agradeço a ele esse direcionamento. 

https://www.facebook.com/CaLeoDoscopio/posts/10212651549353150
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(políticas, religiosas, militares etc.) Essa forma de divisão social do trabalho tem dois 

princípios organizadores: o da separação (existem trabalhos de homens e outros de 

mulheres) e o da hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais do que da 

mulher.) (KERGOAT, 2009 p. 67). 

 

Para a autora, cada sociedade tem suas formas de divisão sexual historicamente situadas, 

que colocam o homem na escala produtiva e as mulheres na reprodutiva, como citamos 

anteriormente a partir de Federici (2017). Ainda, segundo Kergoat (2009) há uma separação 

entre o que é trabalho do homem e o da mulher, sendo que o desta vale muito menos que o 

daquele. É a partir dessa reflexão que pensamos o quanto vale o trabalho dos sujeitos trans na 

nossa sociedade, uma vez que estes não estão, necessariamente, na escala reprodutiva, da qual 

fala Kergoat, mas também são hierarquizados como inferiores aos homens, cis, brancos.  

Voltemos à SD anterior, que se inscreve na FD1. Acompanhando a imagem, há o 

seguinte texto: “Para a grande maioria das travestis e mulheres trans as esquinas são uma 

oportunidade de sobreviver e uma forma de trabalhar, pois ser prostituta ou profissional do 

sexo também é ser uma trabalhadora mesmo não sendo reconhecido por grande parte da 

sociedade como uma forma de trabalho, mas é naquele ambiente que muitas de nós tiramos 

o nosso sustento, logo, grande parte das empresas fecham as portas, as ruas abrem caminhos. 

E mesmo estando em situação de extrema vulnerabilidade e sobre constantes olhares de 

julgamentos, seguimos firme, e melhor ainda, montadas em saltos maravilhosos... vivas as 

minhas amigas prostituas e profissionais do sexo cis, trans e travestis... viva a nós! Bom dia!” 

(Grifos meus).   

Deste texto, retiro os enunciados negritados para análise: 

1.  Para a grande maioria das travestis e mulheres trans as esquinas são uma 

oportunidade de sobreviver e uma forma de trabalhar, pois ser prostituta ou 

profissional do sexo também é ser uma trabalhadora; 

2. Mas é naquele ambiente que muitas de nós tiramos nosso sustento, logo grande parte 

das empresas fecham as portas, as ruas abrem caminhos; 

3. Seguimos firme, e melhor ainda, montadas em saltos maravilhosos; 

4. Vivas as minhas amigas prostitutas e profissionais do sexo cis, trans e travestis... 

viva a nós! 

No enunciado 1, é dito que, para parte das mulheres trans e travestis, a possibilidade de 

emprego é na prostituição. Discursivizam-se também as possibilidades de se identificar como 

“travesti” ou como ‘mulher trans”, e, também, “prostituta” ou “profissional do sexo”, numa 

relação de que, para estes sujeitos, tais palavras formassem uma rede de sinonímia. Sobre a 

primeira refletimos já na página 137. A respeito da segunda, pode-se entender que a utilização 
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da palavra “profissional” é uma tentativa do sujeito em demarca a relação de trabalho. 

 Em 2, há duas formas linguísticas que retomam os já-ditos sobre o lugar da prostituição 

como um lugar marginalizado. O uso da conjunção “mas” e o pronome demonstrativo “aquele” 

como marcador de distância entre o enunciador e o ouvinte retoma foricamente o referente 

“rua”. Assim, “Mas naquele lugar” relaciona-se com a rede de dizeres sobre o lugar da 

prostituição, a rua, que “abre caminhos”; o uso dessa proposição traz uma relação com os pré-

construídos dos lugares das pessoas trans e a exclusão deles. Abrir caminhos, neste uso, 

possibilita a ambiguidade, a polissemia dos sentidos. As ruas, na mobilidade urbana, abrem 

caminhos a lugares, a outras ruas, mas que, neste caso, delimitam o lugar de trabalho por não 

haver outros possíveis.   

Em 3, o sujeito do discurso engradece as possibilidades que esse trabalho, mesmo com 

seus grandes riscos, possibilita. Mesmo com este e suas dificuldades, segue-se forte, e 

“montadas com maravilhosos saltos”. Para essa posição-sujeito apaga-se, pelo funcionamento 

da ideologia, a manutenção do próprio trabalho. As próprias prostituas que pagam a 

manutenção/montação/modelagem dos seus corpos, como próteses, cirurgias, roupas, e os 

“maravilhosos saltos”, que instrumentalizam estes corpos para o trabalho.   

 Em 4, há enunciados exclamativos e que recorrem ao uso da interjeição “viva”. No 

entanto, há um jogo com este significante, classificado pertencente às interjeições, classe de 

palavra invariável, mas, aqui, na sua primeira aparição ela varia: “Vivas as minhas amigas 

prostitutas cis, trans...” O viva, neste caso, variando, produz, parafrasticamente, um efeito de 

“viver”, verbo, e, portanto, variável. Assim, esta formulação pode ser interpretada tanto como 

exclamativa como imperativa. É necessário que essas profissionais vivam, mesmo que aos 

riscos. Viver nas condições nas quais as mulheres trans prostitutas vivem é digno de louvor. 

Assim, “viva a nós!”, isto é, viva a elas, as mulheres trans.     

 Esses quatro enunciados dizem produzem sentidos sobre a vida de prostitutas 

travestis/mulheres trans na relação com o urbano, com as reais condições de produção e 

apropriação subjetiva do capital que tem relação com a marginalização dos corpos trans na 

sociedade e, por conseguinte, da subempregabilidade desses sujeitos.   

 Na tentativa de possibilitar outros acessos ao mercado de trabalho, algumas empresas, 

iniciativas privadas ou projetos pessoais109 tentam empregar pessoas trans ou oferecer cursos 

                                                           
109 Cito, como exemplo, o projeto Cozinha & Voz, idealizado pela chef de cozinha e apresentadora Paola Carosella, 

promovido pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) em parceria com o Ministério Público do Trabalho. 

Tal projeto capacita pessoas trans com curso de cozinha e poesia. Em dois anos, o projeto formou mais de 300 

pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme dados do projeto, a taxa de inserção no mercado de 

trabalho é de 70%. Disponível em: https://economia.estadao.com.br/blogs/radar-do-emprego/programa-da-oit-

https://economia.estadao.com.br/blogs/radar-do-emprego/programa-da-oit-capacita-transexuais-com-curso-de-cozinha-e-poesia/
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profissionalizante, sendo isso fruto da luta e militância. Contudo, ainda não houve uma inserção 

significativa desses sujeitos. Vejamos outra SD. 

 

Sequência Discursiva 13 (SD 13)110 

Na SD acima, há uma mulher trans, utilizando um computador, em um cenário formal, 

onde podem ser encontrados livros. Isso produz um efeito de que o sujeito em questão tem 

alguma formação. A formalidade também se demonstra através da vestimenta do sujeito em 

questão, que se distancia da vestimenta da mulher da SD12, mas que, de todo modo, estão de 

acordo com o imaginário de que como cada uma deve se vestir em seus trabalhos. Uma, a que 

trabalha informalmente, tem vestimentas específicas para seu trabalho. A partir da imagem, 

pode-se ter duas possibilidades de leituras. Ela estaria inclusa dentro dos 4%, trabalhando, com 

trajes para tal, ou estaria, fora desse percentual, e à procura de emprego?  O olhar pouco 

entusiasmado, a posição dos braços, produzem um efeito de espera, de não inclusão no mercado 

de trabalho. Essa exclusão se ratifica na materialidade verbal da notícia “Apenas 4% das 

pessoas trans têm trabalho formal”. Como reflete Soares (2019), as porcentagens não são 

                                                           
capacita-transexuais-com-curso-de-cozinha-e-poesia/. Acesso em 08/01/2020. Há também o projeto 

TransEmpregos, criado em 2013, com o intuito de atuar junto ao corporativismo para a inserção de pessoas trans 

no mercado de trabalho formal. Esse projeto, como diz em seu site, tem o intuito de “garantir emprego e dignidade 

a vários cidadãos e cidadãs que eram excluídas do processo de seleção das empresas brasileiras, pelo simples fato 

de terem uma identidade e/ou orientação diferente da maioria das outras pessoas.” Fonte:  

https://www.transempregos.org/transempregos . Acesso em 08/01/2020. 
110 Disponível em https://www.facebook.com/CartazesLGBTAIQ/posts/2359977907435358 . Acesso em 

08/01/2020. 

 

https://economia.estadao.com.br/blogs/radar-do-emprego/programa-da-oit-capacita-transexuais-com-curso-de-cozinha-e-poesia/
https://www.transempregos.org/transempregos
https://www.facebook.com/CartazesLGBTAIQ/posts/2359977907435358
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evidentes. Então, em qual lugar estariam os outros 96% das pessoas trans em trabalhos 

informais? A reflexão sobre o trabalho para sujeitos trans, é, também, uma das redes de 

enunciados que circulam na FD da transgeneridade.     

 Refletindo sobre a noção de lugar na discussão sobre os sem-terra no discurso midiático, 

Indursky (2019) propõe noção de lugar-fronteira. Para a autora,   

 

O lugar-fronteira acolhe, pois, precariamente os sujeitos que têm lugar e os que não o 

possuem, os sem-lugar, porém isso não garante que neste espaço seja possível promover 

uma palavra comum. O lugar-fronteira é o espaço materializado pela imprensa que dá 

visibilidade a esse desentendimento social (INDURSKY, 2019, p. 191). 

       

 No texto de Indursky, ela analisa o discurso do/sobre os sujeito sem-terra na mídia, que, 

neste caso, ocupam um lugar-fronteira uma vez que o (não-)espaço que estes sujeitos são 

colocados não garante que eles possam promover, por si mesmos, os seus próprios dizeres. A 

imprensa necessita discursivizar sobre esses sujeitos para dar visibilidade ao desentendimento 

social entre estes e os latifundiários. No caso dos sujeitos-trans, também poderíamos pensar que 

há um não-lugar, que, nas palavras de Augé (1994), marca também um lugar-fronteira, no qual 

os sujeitos-trans são significados em dizeres transfóbicos, deslegitimadores, violentos, mas que, 

pelo furo na estrutura, podem também alcançar espaços que destoam do esperado, seja na 

arte111, no esporte, na militância. Este não-lugar, neste ponto analisado, é o da prostituição, que, 

contraditoriamente, também se torna o lugar onde se dá a perceber, na sociedade, a existência 

desses sujeitos, nas esquinas, nas ruas.        

 O não-lugar é desde-sempre-já um lugar de trabalho para o corpo trans e que serve ao 

capital, uma vez que o sexo fácil é um espectro que ronda as vivências trans. É importante 

pensar, em consonância com Federici (2017, p. 23) “o corpo proletário como terreno e 

instrumento de resistência à lógica do capitalismo”. E, neste caso, um corpo proletário trans, 

que já é colocado como subalterno, sem acesso aos bens de consumo, mas há certas demandas 

para estes corpos.         

Portanto, nos interstícios nos quais esses sujeitos assumem posições no mercado de 

tralho, produzem resistência frente à lógica do capital, ocupando lugares na apropriação dos 

bens de consumo. A partir desse corpo trans, se fissuram os ritos de interpelação ideológica, 

como exploraremos a seguir. 

                                                           
111 Recentemente, a atriz trans Glamour Garcia recebeu uma premiação, Troféu Melhores do Ano, na categoria 

atriz revelação, no programa do Faustão, da Rede Globo. Junto a ela, outra atriz trans, Nany People, também 

concorria. Aqui, percebemos, então, o papel da arte como um lugar onde as diversidades identidades de gênero e 

sexualidades estão presentes. Pouco tempo após a premiação, a atriz foi agredida por seu ex-namorado, quando 

esta tentava uma reconciliação. Aqui, entendemos que, mesmo com um recorte social de classe, a violência sobre 

corpos trans ainda é muito grande. 
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5.2.2 Corpo trans e esporte  

 

 Do ponto de vista histórico, os esportes ganham bastante destaque em competições 

esportivas. Estas competições remontam à Grécia Antiga e, até hoje, existem diversas 

modalidades competitivas como as Olimpíadas, Copa do Mundo, entre outras. No Brasil, temos 

uma tradição forte em esportes coletivos, sobretudo, o futebol. Essa memória discursiva que 

relaciona o país com essa prática esportiva é sustentada pelo pré-construído “Brasil, País do 

Futebol”. No entanto, há diversas outras práticas esportivas que ficam às sombras do futebol, 

como, por exemplo, as modalidades de esportes femininos ou individuais, pouco incentivados 

e/ou patrocinados, sendo lembrados apenas em grandes competições ou quando são premiados.

 Nesses casos de destaque, vê-se, de forma preponderante, a atuação de atletas 

cisgêneros. Porém, nos últimos anos, muito se discutiu sobre transgeneridade, corpo e esporte. 

Essas discussões, de certo modo, não destacaram a importância da inclusão dos sujeitos-trans 

no esporte, mas ratificaram a transfobia institucionalizada no País, que exclui determinados 

atletas desses espaços, uma vez que não são lugares nos quais a sociedade costuma 

ver/colocar/esperar sujeitos trans.      

No capítulo 2, já apresentávamos a relação entre pessoas trans e o esporte, no qual 

analisamos, brevemente, o discurso de uma ex-atleta cisgênera sobre a presença de atletas 

transgêneros em ligas esportivas. Nesse caso, falava-se sobre Tiffany Abreu, jogadora de vôlei, 

no ano de 2017. O nome da atleta Tiffany é sempre um ponto de retorno quando, no Brasil, se 

fala de prática esportiva de pessoas trans, uma vez que ela foi a primeira que temos 

conhecimento de ser atleta trans a ser reconhecida pela Liga Internacional de Esportes. Aqui, 

retorno com discursos sobre este sujeito, mas também sobre outras posições-sujeito que se 

colocam na discursividade. Seguimos às análises. 
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Sequência Discursiva 14 (SD 14)112 

Na página Transexuais e Travestis Brasileiras, há uma postagem de uma notícia sobre 

um projeto de lei que proíbe pessoas trans no esporte, criado por um deputado paulista. Na 

leitura da parte não-verbal, encontra-se, à frente, a jogadora trans Tiffany Abreu, séria, na 

quadra, com um olhar reflexivo. Em um segundo plano da imagem, há uma jogadora olhando 

firmemente para frente. Além delas, há a presença de outra jogadora, da qual só se veem os 

braços, com a bola pronta para um saque. Essa disposição dos sujeitos na imagem produz um 

efeito de disputa esportiva, mas também uma disputa de corpos. O corpo sujeito-trans aparenta 

                                                           
112 Fonte: https://www.facebook.com/TRAVESTISeTRANSEXUAISbrasileiras/posts/2133441340080593 . 

Acesso em 30/12/2019. 

https://www.facebook.com/TRAVESTISeTRANSEXUAISbrasileiras/posts/2133441340080593
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estar mais reflexivo enquanto os corpos cis, na imagem, estão mais propensos ao movimento, 

ao jogo.      

No verbal, a tensão de efetuar a ação esportiva ou não, inscreve-se, metonimicamente, 

na possibilidade de interdição de pessoas trans nas ligas esportivas, pois, como afirma a 

legenda, é apresentado um “projeto de lei que proíbe trans no esporte”. Caso isso aconteça, 

como alerta a página na legenda, a jogadora será impedida de atuar nas quadras e 

“consequentemente futuras gerações de pessoas Trans também”.   

Observa-se que a maioria dos seguidores dessas páginas de militância estão em uma 

relação de identificação com os saberes discursivizados, e, nestas, encontramos reações à 

publicação como “curtir”, “amei”, “haha” (risos) “uau” (surpresa?), “triste”, “grr” (raiva), e, 

durante a pandemia da Covid-19, “força”. Estas tentam dar conta de possíveis 

sentimentos/reações dos usuários do Facebook, mas que se limitam a poucas opções e o sujeito 

só pode “escolher” uma das possibilidades existentes. Assim, em dados momentos, os sujeitos 

podem não se identificar com esses dizeres nem com as reações disponíveis113. Essas reações 

são produzidas a partir de emoticons que, metonimicamente, representariam o sentimento dos 

sujeitos-internautas que interagem com essas publicações. Além das reações às publicações, os 

sujeitos também têm a possibilidade de reagir aos comentários.    

 Nos comentários, como temos dito, os sujeitos podem destacar como se sentem afetados 

por determinados dizeres, identificando-se ou não com os sentidos postos em na rede discursiva. 

Trago alguns trechos desses comentários. 

1. “gente ela supera qualquer menina que jogue ali, não é válido. Ela é homem 

geneticamente. [..] sou a favor da liga trans [...] 

2. “Nada as vê oque eles que fazê com as trans [..] devemos respeitar a todos não 

importa com ou raça opção sexuais de ninguém”. 

3. “absurdo se ela conquistou o espaço merecido [...]” 

4. “[...] corpão sexys” 

5. “É só criar a categoria Trans. [...] Mas imbecil tem que usar esse assunto para 

incentivar a violência, com discurso de ódio! Paga a minha passagem que eu mato 

esse criminoso.” 

                                                           
113 A partir das provocações de Vanise Medeiros, aqui paro para refletir sobre minha experiência como usuário 

assíduo do Facebook. Nem sempre me identifico com os dizeres de uma página, curtida por mim, publicam. Não 

podemos, portanto, apagar as contradições das relações dos sujeitos com os discursos produzidos nas páginas do 

Facebook, tampouco entender a identificação como um a priori. 
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Os embates de sentidos sobre essa temática delineiam duas posições discursivas 

preponderantes: a) inclusão e respeito às pessoas trans na prática esportiva (como em 2, 3, 

posições que se inscrevem na FD1); b) é necessário criar uma categoria exclusiva para as 

pessoas trans, uma vez que não seria justo estarem jogadoras cis e trans competindo (como em 

1 e 5, posições que se inscrevem na FD2). Essas disputas de posições discursivas podem ser 

desmembradas em posições outras, como em 4, que está num espaço intervalar entre as duas 

FDs.          

Para o sujeito-comentador 1, Tiffany superaria qualquer menina ali, pois é homem 

geneticamente. Este sujeito diz que é a favor da Liga Trans, algo que não faz parte do discurso 

e das possibilidades abrangidas pelo Comitê Olímpico Internacional, órgão não-governamental 

que objetiva legislar e administrar os jogos, além de organizar os jogos olímpicos. Ainda nesse 

comentário, há a distinção das categorias corpo e alma. Endossa-se, assim, a transgeneridade 

como algo inscrito no psicológico dos sujeitos-trans, distinguindo-se do biológico, pois, como 

este sujeito diz, “ela é homem geneticamente”. Nesses dizeres, há um pré-construído de que 

“ser homem” ou “ser mulher” diz respeito ao caráter biológico, aos genes.  

Para Freud e outros teóricos, anatomia é o destino, como já vimos, por ser impossível 

de ser resolvida. Ela segue não sendo passível de resolução, pois, como Freud (2016) discute 

nos Ensaios sobre a sexualidade, o corpo é esburacado, impossível de se fechar. Outros 

teóricos, como vimos, criticam a anatomia como determinante dos destinos dos sujeitos. Assim, 

poderíamos nos questionar quais destinos anatômicos e sociais seriam postos para indivíduos 

que, cromossomicamente, se diferem das possibilidades cromossomáticas de XX e XY, sujeitos 

que apresentam, por exemplo, genes sexuais como XXX, X0, XYY, XXY, que podem interferir 

na determinação biológica dos sexos.       

 No comentário 5, de forma semelhante, o sujeito apresenta uma solução: “é só criar a 

categoria Trans”. Com o uso do advérbio “só”, o sujeito produz sentidos que apontam para a 

simplicidade na sua resolução. Parafrasticamente, poderia ser dito “é apenas criar a categoria 

Trans”, “é somente criar a categoria Trans”. Linguisticamente, apaga-se que esta proposta não 

é exequível uma vez que, no momento, não haveria sujeitos-trans suficientes para formar uma 

equipe de jogadores trans e tampouco uma liga. Mesmo que tivéssemos atletas suficientes para 

montar um time, não haveria competições, pois seriam necessários vários deles para que as 

jogadoras não competissem contra si mesmas. Ao se apegar à ciência biológica, para essa 

proposição, nessa posição-sujeito, as pessoas trans estão em outra categoria, nem masculino 

nem feminina. Seriam, pare esta posição-sujeito, um terceiro sexo? Ao usar esses discursos, os 

sujeitos são afetados ideologicamente, também, pelo discurso biologicizante sobre os corpos, 
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pautados por uma suposta neutralidade cientifica. Como já alertava Pêcheux ([1975] 2009), 

toda ciência é ciência de uma ideologia.       

 Ao discutir sobre o caso de Tiffany Abreu, Prado & Nogueira (2018), trazem a diretriz 

do Comitê Olímpico Internacional sobre a participação de mulheres trans no esporte: 

 

[...] 2.1 O atleta declarou que sua identidade de gênero é feminina. A declaração não 

pode ser alterada, para fins esportivos, por um período mínimo de quatro anos. 2.2. O 

atleta deve demonstrar que seu nível de testosterona no soro está abaixo de 10 nmol / L 

por pelo menos 12 meses antes de sua primeira competição (com a exigência que um 

período longo seja baseado em uma avaliação caso a caso confidencial, considerando 

se 12 meses é um período de tempo suficiente para  minimizar qualquer vantagem na 

competição das mulheres) (COI, 2015, p.2, tradução dos autores). 

 

Nessa diretriz, o COI entende como mulheres trans as atletas que se declararam como 

tal. Assim, não há a imprescindibilidade da cirurgia de redesignação sexual, mas a contagem 

dos níveis hormonais de testosterona para a avaliação. Na diretriz, afirma-se que a contagem de 

testosterona com níveis abaixo de 10 nmol/L por um período de 12 meses é tempo suficiente 

capaz de minimizar qualquer vantagem na competição entre as mulheres114. Ademais, além 

dessa contagem hormonal, vale ressaltar que, na terapia hormonal de mulheres trans, usam-se 

bloqueadores de testosterona, o que, por si só, já diminui drasticamente o nível de tal hormônio 

nas mulheres trans, que apresentariam, assim, um nível menor que das mulheres cis.  

 Além disso, muitas mulheres trans argumentam do desgaste de aparelhos com o fígado 

na ingestão dos hormônios, sendo necessário, portanto, acompanhamento endocrinológico. E, 

também, as diferenças anatômicas entre as próprias mulheres cis são apagadas, como tamanho 

dos braços, altura, etc.        

Retorno aos outros comentários da SD acima.     

 Em 2, a partir de uma posição-sujeito, argumenta-se que não faz sentido o que fazem 

com as pessoas trans e acrescenta que devemos respeitar a todos, sem nos importarmos com a 

raça ou opção sexual. É recorrente, como vimos no capítulo 2, a não distinção, para muitos 

sujeitos, entre sexualidade e gênero. Inclusive, argumentamos que, em muitos casos, na 

militância, essas categorias não são vistas como completamente distintas115. No entanto, o que 

                                                           
114 Pesquisa como a da cientista Joanna Harper afirmam que o uso da terapia hormonal anula possíveis vantagens 

que as mulheres trans poderiam ter. Esta cientista fez uma pesquisa na qual ela mesma foi um dos objetos, como 

mulher trans. Mais informações na entrevista concedida por ela em 

https://www.uol.com.br/esporte/corrida-de-rua/ultimas-noticias/2019/12/17/terapia-hormonal-anula-vantagem-

de-atletas-transgenero-afirma-cientista.htm . Acesso em 13/01/2020. 
115 Muitos grupos de militância entendem que algumas categorias tidas como sexualidades não-normativas, 

performam, também, um gênero, como, por exemplo, alguns grupos gays que apropriaram da palavra “bicha”, 

usada como xingamento, como uma forma de identificação. As bichas são aqueles sujeitos que propõem uma 

forma de subjetivação que destoa do padrão gay masculinizado, branco e classe média. 

https://www.uol.com.br/esporte/corrida-de-rua/ultimas-noticias/2019/12/17/terapia-hormonal-anula-vantagem-de-atletas-transgenero-afirma-cientista.htm
https://www.uol.com.br/esporte/corrida-de-rua/ultimas-noticias/2019/12/17/terapia-hormonal-anula-vantagem-de-atletas-transgenero-afirma-cientista.htm
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ainda é necessário marcar é que não se trata de, como diz o sujeito-comentador 2, “opção 

sexual” dos sujeitos, pois, não é de acesso aos sujeitos uma escolha com quais gêneros ele se 

relaciona ou se identifica, pelo menos não conscientemente, pois, como propõe Freud (2016), 

em sua teoria da sexualidade, vista no capítulo 2, somos sujeitos bissexuados e, em um dado 

momento, de forma inconsciente, nos identificamos com um dos sexos, ou melhor, o gênero 

pela forma que o temos entendido discursivamente.       

 Enquanto 4 destoa desses dois polos de sentidos, elogiando o corpo de Tiffany Abreu, 

o sujeito discursivo de 3 se aproxima do que é posto em 2 e critica a possibilidade de proibição 

de pessoas trans jogarem nas ligas desportivas, sendo, para a posição 3, um absurdo isso, já que 

ela alcançou o lugar merecido. Aqui, se imbrica um discurso meritocrático no qual algumas 

pessoas podem alcançar determinados lugares e que isso é merecido. No entanto, não se 

questiona por que alguns sujeitos podem/devem alcançar suas metas e ser merecedor de suas 

conquistas e quais são as reais condições de produção que só dão, por exemplo, acesso a 

números mínimos de atletas trans nos grandes circuitos esportivos.   

 Para além do vôlei, o projeto de lei citado na SD14 também interfere em outras 

categorias, como trago na SD15. 

 

Sequência Discursiva 15 (SD 15)116 

 Também publicada na página Travestis e Transexuais Brasileiras, há uma notícia 

originalmente divulgada pela Revista Veja, a qual informa que uma menina foi barrada de 

                                                           
116 Disponível em  

https://www.facebook.com/TRAVESTISeTRANSEXUAISbrasileiras/posts/2160403407384386 . Acesso em: 

30/12/2019. 

https://www.facebook.com/TRAVESTISeTRANSEXUAISbrasileiras/posts/2160403407384386
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participar do campeonato de patinação, da Confederação Sul-Americana. Como informa a 

manchete, usando a topicalização, seleção de um constituinte como destaque “aos 11 anos”, 

vindo à frente, e o restante como comentário “menina trans foi barrada em campeonato de 

patinação; pais recorrem”. Na notícia, o motivo de impedimento é pautado na transexualidade 

da jovem e, de acordo com a confederação, se o registro do atleta for masculino, a categoria é 

masculina. Essa decisão vai de encontro com a decisão do COI sobre a participação de atletas 

na categoria de gênero com o qual o atleta se identifica, sendo, portanto, trans-excludente, ainda 

que tal categoria não seja um esporte olímpico e não siga necessariamente as decisões do COI.

 Na imagem, observa-se a patinadora, sob uma sombra, provavelmente com vestimentas 

de patinadora. O jogo de luzes e o rosto virado para trás, além de protegerem a imagem da 

criança menor de idade, também produzem o efeito de exclusão, silenciamento e interdição 

sobre aquele corpo. Além disso, o foco individualiza a atleta, não a mostrando em alguma 

competição e também sem plateia para vê-la. Assim, os sujeitos-trans, no jogo de formações 

imaginárias, não são aqueles que podem estar praticando algum esporte. Com isso, são 

sedimentados sentidos sobre a transexualidade que dizem respeito a como, na conjuntura atual, 

eles ainda provocam um estranhamento; seus corpos são lidos como do gênero designado ao 

nascer. Ou seja, a transexualidade, quando não totalmente silenciada, só deve/pode ser 

subjetivada em determinados espaços que não os da prática esportiva.   

 Sobre estes corpos, Tchalian (2018) reflete: 

 

Os corpos trans que extrapolam os limites discursivos do sexo e gênero, corpos que 

não se conformam dentro da estrutura normativa que se manifesta através do 

binarismo masculino-feminino, corpos que materializam a impossibilidade 

hermenêutica, obrigando, assim, à produção de uma subversão do processo 

compartilhado de subjetividades projetadas, arquitetadas para fluir de acordo com o 

sistema vigente, serão ainda assim corpos que ocupam funções determinadas. 

Mudam-se os corpos, os espaços, mas as funções seriam as mesmas? (TCHALIAN, 

2018, p. 45). 

 

Assim como reflete o autor, os corpos trans extrapolam os limites discursivos do sexo, 

do gênero, produzindo, portanto, uma movência nas estruturas que normatizam 

ideologicamente o binarismo masculino/feminino e, com isso, os espaços, a sociedade. Dessa 

forma, na nossa leitura, tais corpos, lugar material de subjetivação, fazem ruir uma gama de 

pré-construídos que sustentam a cisnormatividade, ao subverter a estabilização de sentidos para 

o que se imagina ser homem ou ser mulher.      

Com as possibilidades de subjetivação de sujeitos-trans, observa-se, então, abalar-se a 

forma-sujeito-capitalista que são atravessadas por eixos de classe, gênero, sexualidade, raça e 

capacitismo, dando a se observar as lutas de classes. Ao abalar a forma-sujeito, são expostas as 
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falhas, as incongruências, movem-se as estruturas, podendo vir a fragmentar a forma-sujeito-

capitalista. Assim, o não-esperado passa a tomar espaço na discursividade. Com isso, damos de 

encontro com as bordas do real, que irrompem na linguagem com espaços outros de 

subjetivação. E também outros funcionamentos para o corpo? Esse é um questionamento que 

Tchalian (2018) nos coloca e que, de certa forma, tangenciamos, uma vez que se o corpo trans 

possibilita essa forma outra de significar-se; há, portanto, a função de resistir e de questionar as 

evidências. 

 

5.2.3 Corpo trans e envelhecimento 

 

Na subseção anterior, refletimos que os corpos trans questionam evidências. E, quando 

adentramos na temática sobre a transgeneridade, um assunto recorrente é a pouca expectativa 

de vida dos sujeitos-trans no Brasil. Esse fato é, de modo geral, tão intrínseco às discussões do 

tema que dificilmente conseguimos participar de um debate, produzir um trabalho acadêmico 

que não diga respeito à expectativa de 35 anos117 destes, enquanto para cisgêneros é de 75 anos, 

sem mencionarmos, também, um recorte de classe social que produz seus efeitos nessas 

expectativas. Para além da lógica cruel e violenta que dizima, exclui e silencia as identidades 

trans, é importante compreender quais são as reais condições de produção do país que fazem 

com que dificilmente estes sujeitos extrapolem essa marca, como também entender a história 

desses corpos que perpassa também pelo período da ditatura118 em que estes sujeitos eram 

perseguidos, mortos, e, também, o período da epidemia da AIDS119.   

 Para além disso, também há o furo no dizível, os dizeres dos/sobre os corpos que 

envelhecem, presentes em algumas páginas de militância. Sobre tais corpos, Rodrigues 

discute que       

                                                           
117 Vale ressaltar, outra vez, que são diversos eixos que atravessam interseccionalmente esses sujeitos e que 

interferem na expectativa de vida são: classe, escolarização, região geográfica, entre outros. 
118 Na ditadura militar, com o apoio da população, ocorreu, em São Paulo, a operação Tarântula que se trata de 

uma caça às travestis para eliminar a circulação delas nas ruas. Coelho (2017) afirma que “travestis prostitutas 

eram presas/torturadas/mortas para avaliação da sua ‘periculosidade’ pela polícia. Após a suspensão dessa medida, 

a população se armou e passou, ela mesma, a torturar e assassinar as travestis em massa” (COELHO, 2017). 
119 A epidemia da AIDS constitui, como discute Moulin (2011), um lugar à parte na história do corpo durante o 

século XX, o século do direito à saúde, da expansão da medicalização dos corpos. Para a autora, a doença pôs em 

xeque as vitórias do século XIX sobre as doenças infecciosas, mas, tendo traços sociais semelhante às doenças 

antigas, pois “era interpretada por algumas pessoas como vingança divina e ressuscitava a intolerância, e até a 

procura por bodes expiatórios” (MOULIN, 2011, p. 30). Além disso, a AIDS, “projetou uma sombra sobre a 

liberdade sexual, abalou os usos e costumes dos eruditos e dos homens comuns, e mostrou claramente a grandeza 

e os limites da ciência” (MOULIN, 2011, p. 33). No Brasil, a AIDS teve um funcionamento específico no discurso 

da mídia, como discute Soares (2006), em sua tese de doutorado. A partir da análise de revistas semanais da 

segunda metade da década de 1980, o autor analisa como a mídia coloca o homossexual como responsável pela 

epidemia da doença. 
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O corpo idoso sofre um apagamento social. Sem a performatividade da juventude, não 

aparece exposto em propagandas. Não vende. Não é mentalmente co(nsu)mido. O 

corpo idoso é coberto quando aparece: coberto pela roupa, ou pelo procedimento 

cirúrgico para conceder-lhe aparência de outra coisa que não o que ele é 

(RODRIGUES, 2018, p. 28). 

  

 Rodrigues (2018), em seu trabalho, discute o estatuto da abjeção para determinados 

corpos e foca nos idosos. O autor reflete que, sem a perfomatividade da juventude, tais corpos 

não são mais expostos nas propagandas, não vendem, não são co(nsu)midos. E, quando 

aparecem, são cobertos de roupas ou de procedimentos cirúrgicos que disfaçariam como esses 

corpos realmente são/estão.     

Sobre a abjeção, ao fazer uma relação com a negação na psicanálise, Butler discorre que

     

O abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas “não-visíveis” e “inabitáveis” da vida 

social que, não obstante, são densamente povoadas por aqueles que não alcançam o 

estatuto do sujeito, mas cujo viver sob o signo do “inabitável” é necessário para 

circunscrever o domínio do sujeito. Essa zona de inabitabilidade vai constituir o limite 

que circunscreve o domínio do sujeito; ela constituirá esse lugar de pavorosa 

identificação contra a qual – e em virtude da qual – o domínio do sujeito circunscreverá 

sua própria reinvindicação por autonomia e vida. Nesse sentido, o sujeito é constituído 

por meio da força de exclusão e abjeção que produzem um exterior constitutivo para ele 

um exterior abjeto que é, afinal, “interior” ao sujeito como seu próprio repúdio 

fundacional (BUTLER, 2019, p. 18). 

       

 A filósofa e teórica feminista, em Corpos que importam, diz que o abjeto são as zonas 

inabitáveis e não-visíveis da vida social dos sujeitos e que estão em relação com o lugar de 

identificação e de reinvindicação de autonomia, vida e existência. Nesta relação de abjeção, 

negação, observa-se um apagamento/ocultamento do corpo idoso, e, também uma forma de 

silenciar o mal-estar, a decrepitude dos corpos, a não juventude. Partindo dessa discussão, 

analisaremos como os corpos idosos estão sendo discursivizados no Facebook.  

 Vejamos a próxima SD. 

 



145 
 

Sequência Discursiva 16 (SD 16)120 

 

Na SD acima, uma matéria intitulada “‘Senhoras trans’ convivem com dificuldades da 

terceira idade” foi compartilhada na página Portal Transgênero BR. Este compartilhamento 

produz um efeito de alerta aos seguidores de tal página em relação à situação dos sujeitos-trans 

que chegaram à velhice. Uma imagem de uma senhora idosa, asseada, maquiada, pousando para 

foto, sentada, com um olhar firme para o horizonte, dando um efeito de que está 

vendo/esperando algo distante. A disposição desta imagem reproduz um imaginário de idoso 

como alguém que não está se movimentando na sociedade e que não produz mais força de 

trabalho na conjuntura atual e traz à tona sentidos que se regularizam na FD1, como o da 

exclusão de sujeitos-trans do social.   

Na parte verbal da manchete, o aspeamento do sintagma Senhoras trans que, ao mesmo 

tempo, destaca o sujeito oracional, mas também produz um afastamento da jornalista da matéria 

da folha, inserindo o discurso do outro. Assim, se produz um efeito de que há uma disputa de 

sentidos na identificação desses sujeitos.  Na continuação da manchete, em “convivem com 

as dificuldades da terceira idade”. Com o uso do complemento nominal “da terceira idade”, o 

sujeito-jornalista fala de uma categorial geral – a terceira idade – como se fosse algo comum 

para os diversos sujeitos, inclusive cis. O subtítulo da notícia “idosas enfrentam problemas 

hormonais, solidão, falta de emprego”. Esses problemas de toda forma poderiam ser 

enfrentados por quaisquer pessoas idosas. No entanto, para os sujeitos-trans, eles podem se dar 

                                                           
120 Disponível em  https://www.facebook.com/portaltransbr/posts/449717955819624 , Acesso em 30/12/2019. 

https://www.facebook.com/portaltransbr/posts/449717955819624
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de formas diferentes, mais acentuadas e, também, a depender da classe social dos sujeitos uma 

vez que são necessárias condições materiais de existência.     

 Em se tratando de sujeitos-trans idosos com problemas hormonais, é importante destacar 

que as terapias que focam no trabalho hormonal acompanhadas pelos médicos é algo recente, 

isto é, desde quando o SUS passou a ter ambulatórios específicos para a saúde LGBTI+ e, 

mesmo assim, nem todos os sujeitos-trans têm o devido acesso a essas especialidades. Nesse 

sentido, os problemas hormonais pelos quais esses sujeitos passam são por causa da 

hormonioterapia por longos períodos sem o devido acompanhamento médico. Movidas pelo 

desejo/necessidade, várias pessoas trans ingeriram diversos hormônios, fizeram diversas 

intervenções cirúrgicas dentro e fora do país. E isso não é, de forma alguma, algo relegado 

apenas ao passado, trazendo danos à saúde uma vez que muitas dessas intervenções e 

hormonizações não tiveram nenhum acompanhamento profissional.   

 Outro aspecto nessa relação com o corpo-trans idoso é a da solidão dos sujeitos-trans. 

Esta pode ser relacionada diretamente com a exclusão dessas pessoas por seus próprios 

familiares. Ao se compreender como trans, grande parte dessa população é expulsa de casa e 

dos seus círculos familiares. Muitas vezes, é essa exclusão que faz com que estes vivam em 

situação de rua ou em abrigos121.      

Em 4.2.1, discutimos sobre emprego e pessoas trans. Aqui acrescento que, para os 

sujeitos-trans idosos, a exclusão do mercado de trabalho, a falta de acesso a este, é também 

reincidente, mas de forma mais intensa, uma vez que o corpo idoso não é visto como produtor 

de trabalho, ainda que pelo funcionamento da ideologia isso seja apagado. A este respeito, 

Sobrinho (2014) diz que a forma da nossa sociedade tem a lógica de transformar tudo em 

mercadoria, o que traz implicações à constituição dos sujeitos e, por conseguinte, dos discursos. 

Este trabalho reflete sobre a relação da velhice com o trabalho, que, na contradição, apaga a 

existência desses sujeitos nas forças produtivas. O autor reflete que tal contradição nas relações 

sociais e no movimento/desdobramento do discurso da/sobre a velhice “se metamorfoseia sem 

eliminar, em sua essência, a lógica do capital” (ibidem, p. 1127) Outra forma de apagamento 

da velhice na lógica trabalhista é através de designações como “terceira idade”, “melhor idade”, 

entre outras122, que apagam a relação sujeito e velhice.     

 Ademais, quando se trata das pessoas trans, há dizeres que sedimentam sentidos para 

                                                           
121 Temos como exemplo casas de acolhimento a LGBTI+, no Rio de Janeiro, a Casa Nem; Em São Paulo, a Casa 

1 e, em Manaus, a Casa Miga, que acolhe refugiados venezuelanos. 
122 Nesta temática, Paiva (2020), discute a relação entre o trabalho do campo e a velhice. A autora também reflete 

sobre as formas de denominação da velhice das mulheres trabalhadoras do campo a partir dos eixos de sexualidade, 

gênero, raça, classe social e territorialidade. 
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estes sujeitos como pessoas que dificilmente superariam a curta expectativa de vida, como será 

analisado na próxima SD.  

 

Sequência Discursiva 17 (SD 17)123 

A SD17 trata-se de uma postagem da página Travestis e Transexuais Brasileiras, 

compartilhada originalmente no Portal R7, na qual é apresentada Anyka, uma travesti idosa e 

brasileira. A conjunção “e”, que empregamos aqui para interligar esses termos, pode marcar 

tanto a adição “Anyka é uma travesti idosa” + “Anyka é brasileira”, como uma concessão 

“Anyka é uma travesti idosa, apesar de ser brasileira”. Pela concessão, marca-se que apesar de 

viver em um país violento onde a expectativa de vida das travestis margeia a faixa de 35 anos; 

Anyka conseguiu extrapolar essa marca e chegar aos 60 anos.  

Essa apresentação se dá, como se inscreve na manchete, através do imperativo “Conheça 

Anyka”. Esse convite é reforçado através da oração apositiva que esclarece quem é esse sujeito 

“a travesti que enfrentou a ditadura e sobreviveu a 50 anos de prostituição”. Esse enunciado, 

que reforça a importância de se conhecer a história da travesti, marca, também, as lutas pelas 

quais as pessoas trans tiveram que passar para sobreviver, sobretudo, as mais idosas, como esta 

que foi expulsa de casa aos 12 anos e se prostituiu até os 50, além, também, de ter vivido a 

perseguição da ditadura que violentava e perseguia os sujeitos-trans. Enunciados que 

remetem os sujeitos trans à sobrevivência, à perseguição, à luta, inscrevem-se, também, na FD1.

 Na imagem, há, como é recorrente nas publicações com fotos de pessoas trans, uma 

montagem do antes e depois. No entanto, diferente das demais publicações nas quais se 

                                                           
123 Disponível em: 

https://www.facebook.com/TRAVESTISeTRANSEXUAISbrasileiras/posts/1045123105579094. Acesso em: 

31/12/2019.   

https://www.facebook.com/TRAVESTISeTRANSEXUAISbrasileiras/posts/1045123105579094
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publicam o antes e o depois da transição e/ou hormonização124, aqui, há Anyka na juventude, à 

esquerda, e com 60 anos, à direita. No nosso corpus de pesquisa, sintomaticamente, essa foi a 

única aparição desse funcionamento discursivo que divide a história dos sujeitos nessas duas 

etapas geracionais. Essa forma de discursivizar tal corpo idoso só foi possível, pois, como se 

afirma na publicação, Anyka “saiu da curva das estatísticas”125, ainda que resida no Brasil. 

 Com essas análises desse bloco, pudemos depreender que o corpo trans produz 

resistência e abre em fissuras no rito da interpelação ideológica do gênero, abrindo margem 

para outras posições-sujeito na nossa formação social. O corpo trans, como construção 

discursiva que se dá na/pela linguagem, é cenário da disputa dos sentidos, onde se observam a 

luta de classes e a disputa de gêneros e corpos.     

Sobre os corpos trans estão sendo discursivizados dizeres que colocam os sujeitos trans 

e seus corpos como aqueles que apresentam um erro, um descompasso. Este discurso também, 

de alguma forma, atravessa os discursos destes sujeitos. Contudo, é observado que a militância 

atual questiona esses sentidos e compreendem que a leitura que é produzida sobre estes sujeitos 

é perpassada por uma ótima normativa, atravessada por enunciados dos campos de saber 

médico, jurídico e religioso.     

Na discursivização da carne, na/pela linguagem, que se torna corpo, são desestabilizados 

sentidos pré-construídos para categorias imaginárias como “homem” e “mulher”. Ao 

subjetivarem-se como sujeitos-trans, driblando a vigília e punição social, estes sujeitos impõe 

uma fragmentação da forma-sujeito-capitalista. A partir de então, a resistência produz 

deslocamentos, equivoca sentidos, descontrói evidências. 

 

5.3 POSITIVAÇÃO DO CORPO, (NÃO) ALTERAÇÃO CORPORAL  

  

Como temos dito, o corpo tem sua história, é (re)construído e significa porque é 

linguagem. Nessa relação entre corpo, discurso e linguagem, o linguista Souza (2010, p. 1) 

afirma que a passagem da carne ao corpo se dá pelo efeito do discurso. Assim, a discursivização 

da carne a transforma em corpo. O corpo é, então, a materialidade do sujeito. E, na sua 

                                                           
124 Essa divisão entre antes e depois da hormonização não é estanque pois quem faz uso de hormônios, na maioria 

das vezes, não deixa de tomá-los. Assim, esse é forma mais ilustrativa das mudanças advindas das intervenções 

no corpo. O que existe é um processo contínuo e não acabado para os corpos. 
125 Outro sujeito que superou essa expectativa de vida e tem mais de 60 anos é a travesti Martinha que começou a 

se prostituir aos 8 anos e foi presa mais de 200 vezes durante a ditadura. Mais informações em: 

https://projetocolabora.com.br/ods5/travesti-martinha-presa-mais-de-200-vezes-durante-a-ditadura-relembra-

abusos/. Acesso em: 17/01/2020. 

https://projetocolabora.com.br/ods5/travesti-martinha-presa-mais-de-200-vezes-durante-a-ditadura-relembra-abusos/
https://projetocolabora.com.br/ods5/travesti-martinha-presa-mais-de-200-vezes-durante-a-ditadura-relembra-abusos/
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apropriação pelo Estado, são remarcadas as instâncias ideológicas e enformadas por uma 

dialética política. (SOUZA, 2010).       

Lembramos que o corpo é a base material do sujeito, como discutimos no capítulo 3. 

Conforme Souza (2010), o Estado se apropria desse corpo através da ideologia e das práticas 

políticas, de forma tal que entendemos que o Estado individualiza os sujeitos, como afirma 

Orlandi (2012). Na discussão de Souza (2010), ainda é observado que 

 

Todos os processos de assujeitamento da carne em corpo-discurso e a necessária ereção 

do sujeito, são desdobramentos da materialidade ideológica, e precisamente por isso 

não se pode considerar o sujeito como uma substância – podendo se incorrer no erro de 

interpretá-lo como uma essência. Pode-se, assim, dizer que o sujeito é uma coagulação 

da ideologia, cujo cerne é linguístico-histórico-simbólico, ou seja, discursivo (SOUZA, 

2010, p. 4). 

 

Consoante ao autor, há um processo de assujeitamento da carne em corpo-discurso para 

que, através da ideologia, o sujeito surja discursivamente. Este não pode ser interpretado como 

substância, tampouco como essência, uma vez que isso seria da ordem do idealismo. Assim, o 

sujeito é produzido pela ideologia e se constitui linguístico-histórico-simbolicamente, ou seja, 

se constrói discursivamente. Entende-se, portanto, que a construção discursiva dos sujeitos-

trans é possível em condições de produção do discurso específicas situadas historicamente. 

Uma vez que “O sujeito é sempre e, ao mesmo tempo, sujeito da ideologia e sujeito do desejo 

inconsciente e isso tem a ver com o fato de nossos corpos serem atravessados pela linguagem 

antes de qualquer cogitação” (HENRY, 1992, p. 188).     

 Dessa forma, quando os sujeitos se identificam com um gênero, há uma relação 

irredutível com a interpelação, com historicidade e com o desejo. A esse respeito, Quinet (2018) 

reflete que “Quando falamos, portanto, de dois universais — HOMEM, MULHER — trata-se 

da identificação imaginária e esses dois lados constituídos pelos dois significantes” (QUINET, 

2018, p. 19, destaque do autor).       

A partir dessa identificação imaginária com estes significantes o autor acrescenta: 

 

Ressaltamos aqui que não há nada da ordem de ser homem ou mulher, nem do parecer, 

que se refere aos semblantes de Homem e de Mulher, que são identificações simbólicas 

aos significantes Homem e Mulher, com seus significados próprios a cada cultura, que 

cada sujeito vai incorporar de modo singular e próprio. O que está em jogo são duas 

posições assumidas preferencialmente denominadas, não homem e mulher, e sim todo 

fálico e não-todo fálico, sustentadas pela não relação sexual. O gozo fálico e o objeto a 

mais-de-gozar vêm suprir essa não relação. As duas posições sexuadas não constituem 

dois todos, dois universais, pois do lado do não-todo, é um “todo fora do Universo”, 

como diz Lacan (O aturdito). Não há, portanto, binarismo algum, pois de um lado temos 

o Um, e do outro lado o “não tem nada”; de um lado um conjunto universal e do outro 

um conjunto aberto; de um lado o instituído e do outro lado o diferente, o estranho, o 

sempre Outro. Assim, a diferença sexual relida a partir das fórmulas da sexuação é a 

diferença entre gozos, entre as posições e entre os argumentos que fazem alguém dizer-

se do lado do todo fálico e o não-todo fálico, do lado do pelotão ou fora dele. Trata-se 
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da diferença radical entre o Um e o Outro. Essa diferença, que é sexual, tem um nome: 

heteridade. E a relação ao sexo é a modalidade do argumento com a qual responde cada 

sujeito à função fálica (QUINET, 2018, p. 20). 
 

 Quinet (2018) retoma a discussão lacaniana sobre a teoria dos discursos e da sexuação. 

A partir disso, o autor ratifica que as identificações simbólicas aos significantes “Homem” e 

“Mulher” estão inseridas na cultura e cada sujeito identifica-se de forma própria. Ou seja, a não 

existência de relação sexual que sustenta todo fálico e o não-todo fálico, quando o desejo é 

barrado, é o que impossibilita o binarismo, uma vez que o que há o “Um” e o “não tem nada”, 

que pode ser o diferente, o estranho, o outro. Ao reler Lacan, Quinet (2018) ratifica a não 

possibilidade dos binarismos, uma vez que as identificações como homem e mulher são 

identificações imaginárias que têm a ver com a noção de semblante da sua teoria lacaniana dos 

discursos, ou seja, a relação que os sujeitos têm com a sua aparência simbólica.  

 A partir dessa leitura do não-todo, do corpo como linguagem, passo a refletir, de forma 

breve, o subtítulo deste eixo: Positivação do corpo, (não) alteração corporal. É recorrente no 

discurso sobre a transexualidade enunciados que significam as pessoas trans como pessoas que 

“nasceram no corpo errado”, assim, a redesignação sexual ou reaparelhamento dos genitais 

“corrigiria” esse “erro”. Essa é uma leitura simplista e de lentes binárias, normatizadoras, que 

consideram os corpos trans como se a esses fosse necessária uma reorganização de ordem 

patologizante, através de um CID, por exemplo. No discurso da militância trans atual, é 

endossado que esses sujeitos não estão em corpos errados, mas, sim, a leitura que se faz desses 

corpos é demasiada domesticadora, ciscentrada, além de apagar a classe, a raça, a sexualidade. 

Ou seja, a ideologia faz funcionar sentidos para estes corpos que visam à normatividade e à 

estabilização de sentidos.          

Dessa maneira, nas páginas de militância, são recorrentes imagens e dizeres que lancem 

um olhar de positivação dos corpos trans, tratando-os como corpos possíveis, belos e tão 

normais quanto os corpos cis, a fim de desestigmatizar os sentidos de não-normalidades desses 

corpos. É isto que entendo e proponho a pensar como positivação dos corpos trans. São postos 

dizeres que asseveram esses sentidos outros, e colocadas em cena fotos, montagens, gravuras 

que corroboram para essa positividade para que tanto os sujeitos-trans como os cis (se) 

identifiquem com esses dizeres. A (não) alteração corporal diz respeito, então, à (não) 

intervenção cirúrgica para estes sujeitos dentro das possibilidades já disponíveis para os seres 

humanos sexuados. Seja retirada de mamas, implantação de silicone, retirada de algum órgão 

reprodutivo ou modelagem de algum genital. Essas intervenções não garantem por si mesmas 

o estatuto de autoidentificação como pessoa trans tampouco um tipo de “selo” que ateste uma 
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suposta transexualidade verdadeira, uma vez que muitos advogam pela causa de não intervir na 

materialidade do corpo e de passar ou não por terapia hormonal.    

 Agora, procedo à outra análise.  

 

Sequência Discursiva 18 (SD 18)126 

Em SD18, da página Nlucon, há um post em que estão presentes materialidades verbais 

e não-verbais. Na imagem, há um grupo de jovens abraçados e sorridentes. Tal disposição da 

foto produz um efeito de união, pelo abraço, pelas vestimentas semelhates. 

  Dois desses jovens estão sem camisa, mostrando o peito livre, um terceiro está sem 

camisa, mas com uma fita pressionada sobre os seios. O jovem do meio, com os braços para 

cima, com as marcas da cirurgia, tem o sorriso mais aberto e está envolto pelos demais. Essa 

disposição de corpos e sujeitos dão a entender que este jovem em foco foi cirurgiado 

recentemente e braços para o alto produz um efeito de liberdade. As cicatrizes delineiam, no 

corpo, uma memória de signos tidos como femininos, que não estão lá, mas marcam que este 

passou por um procedimento cirúrgico127. A cirurgia é um gesto, “ato no nível do símbolo” 

(PÊCHEUX, [1969] 2019) e se marca pela cicatriz, como um signo também da transexualidade 

e da resistência no/pelo corpo a não se submeter ao rito da interpelação ideológica do gênero 

que produz evidências para os gêneros binários. Este gesto é, como se inscreve na materialidade 

                                                           
126 Disponível em: https://www.facebook.com/nlucon/posts/1688678847899655. Acesso em: 14/10/2019. 
127 Pensando sobre intervenção no corpo, Robin discute: “ Um passo adiante, no real, e são os extropianos, que se 

mutilam sem estar doentes (mulheres que retiram os seios para prevenir um eventual câncer etc.), e é o corpo 

transformado em sede de múltiplas experimentações, desde o body-building, a body-art, até a uma completa 

reconstituição de ‘si mesmos’” (ROBIN, 2019, p. 14). Como temos dito e em consonância com a autora, as 

modificações no corpo estão em diversas esferas e não tão-somente atreladas às identificações de gênero. 

https://www.facebook.com/nlucon/posts/1688678847899655
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imagética, um desejo de outros sujeitos atravessado pela ideologia.    

 Ao não se identificar com esses traços tidos como femininos, os seios, os sujeitos-trans 

utilizam binder (faixa para cobrir os seios) ou adesivos que visam comprimir/disfarçar/apagar 

este símbolo que marca socialmente uma feminilidade e para isso é que, como se marca 

linguisticamente, “realizam vaquinha para custear cinco cirurgias no peitoral”. A publicação, a 

manchete, a imagem dos homens trans são um chamamento aos leitores para ajudar, como diz 

a legenda “saiba como ajudar”, que inscreve-se nos dizeres abarcados pela FD1.    

 A partir da tecnologia cirúrgica sobre estes corpos, seus vestígios irrompem na 

discursivização sobre a transgeneridade como resistência, fissuras no ideológico a partir da 

produção de discursos não-dominantes.         

 Seguimos, com outra SD, que ilustra a relação corpo e resistência, no que se refere ao 

tema desse eixo de análise e que também pode estar inscrita na mesma FD. 
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Sequência Discursiva 19 (SD 19)128 

A SD19 também é circulou na página Nlucon. Nela, há também essa 

marcação/intervenção do sujeito no corpo, que não se dissocia da produção de sentido no/pelo 

corpo trans. Esse gesto de resistência marca que é possível ser trans mesmo em meio a uma 

sociedade transfóbica.          

Na postagem, há os seguintes dizeres: “o modelo Sam Porto, homem trans de 25 anos, 

fez história durante os desfiles do São Paulo Fashion Week [...]”. Sam Porto  é representado na 

imagem, desfilando. Aqui, chamamos a atenção para o fato que a moda produz um efeito de 

domesticação dos corpos, colocando alguns destes como o padrão para os desfiles. No entanto, 

um corpo trans estar nesse lugar produz uma possibilidade de leitura de que algo está em vias 

                                                           
128  Disponível em: https://www.facebook.com/nlucon/posts/2126207737480095. Acesso em: 24/10/2019. 

https://www.facebook.com/nlucon/posts/2126207737480095
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de mudança na estrutura social. Como tais corpos são colocados na lógica capitalista de 

trabalho? Há fissuras no ritual da interpelação?   

O cenário exposto na SD acima é de uma passarela, os olhos da plateia estão voltados 

para ele que, sem camisa, mostra as marcas da mastectomia. Ademais, no seu corpo se 

ins/escreve o enunciado : “respeito trans”, que marca duplamente essa resistência do/pelo corpo 

em se afirmar trans, pela escrita e pelo corpo, ao mostrar as marcas corporais ou pelo enunciado 

de apelo ao respeito às pessoas trans. No simbólico, marca-se a resistência e isto inscreve-se 

nessas duas materialidades significantes. Esse apelo/chamado ao público nem sempre é 

correspondido, é o que se inscreve em um dos comentários da publicação.  

 A partir de Foucault ([1970] 2014), como já discutimos, compreende-se o espaço do 

comentário como um procedimento de delimitação e controle do discurso. Aqui, temos 

entendido os comentários onde os sujeitos se sentem livres para produzir seus discursos, 

imaginando, pelo funcionamento da máquina, e, muitas vezes, do anonimato, não serem alçados 

à posição de autores dos seus discursos. Podemos encontrar nos comentários de ódio e que, 

neste caso, confrontam os discursos em pró da causa trans.   

 Metodologicamente, analisaremos, em separado, os comentários da SD anterior. Os 

sujeitos-comentadores, em 2 e 3, são captados pela beleza estética do modelo e produzem 

dizeres como “Lindo amei parabéns sucesso” e “que gato”. Como observa-se nesses 

enunciados, o uso dos qualificadores como “lindo”, “gato” são bem recorrentes nas publicações 

de militância e, mesmo que esses sujeitos, ao produzirem esses dizeres, não se deem conta, eles 

põem no fio do discurso sentidos que desestruturam o padrão de beleza recorrente, de pessoas 

cisgêneras, heterossexuais e/ou brancas. Esses enunciados filiam-se à rede de saberes da FD da 

transgeneridade. Ao passo que, em outras publicações, há o uso de qualificadores que estão 

indo de encontro com a positivação dos corpos trans, como em 1, no qual o sujeito identifica-

se com a FD anti-causa trans.   

Em 1, como um dos exemplos dos discursos produzidos nos comentários da matéria a 

respeito do modelo trans, podemos ver o desrespeito a esses sujeitos, em diversos xingamentos, 

produzidos por discursos de ódio, como “vai da cu bem longe do brasil129”, “mau exemplo”, 

“lixo” “podre”, “vagabundo”, esgoto”. Esses excertos do enunciado materializado nos dizeres 

do sujeito-comentador, revelam não só uma desidentificação com aquela forma de subjetivação, 

                                                           
129 Ressalto que enunciados como “vai dar o cu” ou “vai tomar no cu” e suas variações funcionam como 

xingamento pelo juízo de valor que a sociedade, de forma geral, produz sobre as práticas sexuais anais de membros 

da população LGBTI+. Dessa forma, esses enunciados visam não só desrespeitar tais práticas, mas, sobretudo, os 

sujeitos que as praticam. 
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mas também uma tentativa de apagamento dessa existência material que se inscreve em um 

discurso de violência simbólica, gerando um mal-estar na vivência dos sujeitos-trans e na sua 

circulação na cidade.          

 O corpo trans é, como discutimos no capítulo 3, um objeto paradoxal. É algo idêntico e 

dividido. Ora os sentidos que se agrupam em torno desse sintagma são da ordem da resistência, 

da “liberdade”, da luta e do deslocamento de sentidos para os gêneros, ora se significam como 

algo “não-natural”, “desarranjo”, “desrespeito”. O que faz, então, teoricamente, relevar as 

contradições e todo complexo de desigualdade-subordinação das lutas de classes, além da 

relação de estranhamento entre os sujeitos.   

Sobre o estranhamento, Freud ([1919] 1996), em seu ensaio sobre O estranho, analisa 

linguisticamente a palavra em alemão “unheimlich” e seu antônimo “heimlich”. O autor 

observa que, inscrito na palavra “estranho”, há a palavra “familiar”. A partir dessa discussão, o 

autor reflete que “nem tudo o que é novo e não familiar é assustador; a relação não pode ser 

invertida” (FREUD, [1919] 1996, p. 138). Ou seja, não há estranho sem algo que nos é desde 

sempre já conhecido. Assim, é o já conhecimento do estranho que pode nos chocar. 

 O autor acrescenta a isto dois pontos:  

 

Em primeiro lugar, se a teoria psicanalítica está certa ao sustentar que todo afeto 

pertencente a um impulso emocional, qualquer que seja a sua espécie, transforma-se, 

se reprimido, em ansiedade, então, entre os exemplos de coisas assustadoras, deve 

haver uma categoria em que o elemento que amedronta pode mostrar-se ser algo 

reprimido que retorna. Essa categoria de coisas assustadoras construiria então o 

estranho; e deve ser indiferente a questão de saber se o que é estranho era, em si, 

originalmente assustador ou se trazia algum outro afeto. Em segundo lugar, se é essa, 

na verdade, a natureza secreta do estranho, pode-se compreender por que o uso 

lingüístico estendeu das Heimliche [‘homely’ (‘doméstico, familiar’)] para o seu 

oposto, das Unheimliche; pois esse estranho não é nada novo ou alheio, porém algo 

que é familiar e há muito estabelecido na mente, e que somente se alienou desta 

através do processo da repressão. Essa referência ao fator da repressão permite-nos, 

ademais, compreender a definição de Schelling do estranho como algo que deveria ter 

permanecido oculto mas veio à luz (FREUD, [1919] 1996, p. 152). 

 

 Freud se permite questionar, neste excerto, se a teoria psicanalítica está correta em 

entender que os afetos são impulsos emocionais. Se sim, estes, através do recalque, 

transformam-se em ansiedade e outras coisas que amedrontam os sujeitos, constituindo, assim, 

o estranho. O segundo ponto do autor é que, dessa forma, não haveria nada de novo ou alheio 

no estranho porque este já é, desde antes, familiar, mas que foi alienado através da repressão. 

Ainda em O estranho, o autor diz que muitos neuróticos do sexo masculino relatam sentir que 

há algo de estranho na vagina. “Esse lugar unheimlich, no entanto, é a entrada para o antigo 

Heim [lar] de todos os seres humanos, para o lugar onde cada um de nós viveu certa vez, no 

princípio”. No entanto, é mister compreender, como alerta o autor, que isto trata-se de uma 
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possiblidade, pois “nem tudo que é estranho é familiar e volta sobre repressão” (FREUD, [1919] 

1996, p. 155). Neste sentido, poderíamos pensar que o estranhamento, com traços transfóbicos, 

de determinados sujeitos-cis com a transgeneridade pode estar relacionado, de forma 

inconsciente, com os recalques dos sujeitos em relação aos seus próprios corpos, com seus 

desejos e com o Outro, uma vez que o corpo já é familiar.     

 A partir dessa relação com a noção de estranhamento, pode-se compreender que as 

discursivizações dos sujeitos sobre os corpos trans, como algo anormal, estranho, 

sintomaticamente, podem ter uma estrita relação desses sujeitos consigo mesmo, com seus 

próprios corpos. Há uma forma de contra/des/identificação com os saberes da/sobre a 

transexualidade que, a partir do jogo das formações imaginárias (PÊCHEUX, [1969] 2019), os 

sujeitos-trans são colocados na posição de abjetos. Ainda que hoje possamos pensar que há um 

entendimento e aceitação maior dos sujeitos-trans, o mal-estar, o estranhamento, segue como 

algo recorrente na discursividade. No entanto, pela resistência, pelas formas de identificação, 

tais sujeitos se afirmam, resistem e fazem mover as estruturas do social através do corpo. 
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6. POR CORPOS QUE PAVONEIEM: ENLACES E NÓS DISCURSIVOS 

 

 

O que pode um corpo sem juízo? 

Quando saber que um corpo abjeto se torna um corpo objeto e vice-versa? 

Não somos definidos pela natureza assim que nascemos 

Mas pela cultura que criamos e somos criados 

Sexualidade e gênero são campos abertos 

De nossas personalidades e preenchemos 

Conforme absorvemos elementos do mundo ao redor 

Nos tornamos mulheres ou homens, não nascemos nada 

Talvez nem humanos nascemos 

Sob a cultura, a ação do tempo, do espaço, história 

Geografia, psicologia, antropologia, nos tornamos algo 

Homens, mulheres, transgêneros, cisgêneros, heterossexuais 

Homossexuais, bissexuais, e o que mais quisermos 

Pudermos ou nos dispusermos a ser 

O que pode o seu corpo? 

(Jup do Bairro)130 

 

Jup do Bairro, em sua música, traz alguns questionamentos sobre o corpo; junto à letra 

estão presentes teorizações sobre corpo, gênero, sexualidade. Alguns desses pontos, 

mencionados pela cantora, sobretudo a relação entre corpo e gênero, foram trabalhados no 

decorrer desta tese. Nessa seara, este trabalho caminhou da reflexão da abjeção do corpo do 

outro à observação deste como uma construção, que toca os campos da sexualidade e do gênero 

e, também, o campo da história. Na música, Jup se questiona “O que pode o seu corpo?”. 

Motivado por essa pergunta, que vem também via reflexão de Espinoza, em trabalho anterior, 

discuti que  

 

O que pode um corpo trans é desestabilizar sentidos já-ditos presentes no interdiscurso 

sobre o que é gênero, sobre como subjetividades outras produzem sentidos a partir de 

corpos que não são normatizados, pondo em equívoco o que é a cisnormatividade. O 

corpo pode, então, resistir, deslocar sentidos já esperados, questionar uma ordem. E, 

como lembra Pêcheux (2009 [1978]), resistir é preciso (CAVALCANTE, 2018, p. 

81). 

 

 Então, como temos discutido, a desestabilização e equivocidade dos já-ditos sobre o 

gênero, que, a partir do corpo, que resiste, desloca sentidos, questiona as ordens, coloca 

questões para a cisnormatividade e nos permite refletir a não coincidência entre o gênero 

determinado ao nascer e a identificação trans. Essas são, portanto, formas de resistências, que

    

 

possibilitadas pela contradição constitutiva, as resistências possíveis pela falha da 

língua na história têm como condições de produção a evidência do antagonismo. Essa 

evidência produz a intepretação, dominante em certas discursividades, de que qualquer 

deslocamento, qualquer resistência, é efeito direto do antagonismo produzido por 

                                                           
130 Jup é uma cantora trans, compositora e apresentadora de programas de tv. 
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sujeitos constituídos não só em posições diferentes, mas em posições imaginadas como 

contrárias, disjuntivas, distintas... como se as classes existissem em seu próprio campo 

antes da luta de classes, como nos diria Pêcheux (2009a) (MODESTO, 2018b, p. 18-

19). 

 

 Na resistência, como teoriza Modesto (2018b), possibilitada pelo encontro da língua 

com a história, há a presença dos antagonismos, de forma tal que as posições-sujeitos contrárias 

se materializam na discursividade, colocando os sentidos em disputa. A partir das resistências 

e da produção de discursos da/sobre a transgeneridade, pude observar quais sentidos sobre o 

corpo trans são discursivizados no espaço virtual, sentidos, muitas vezes, contraditórios, ora 

filiados à luta e aos direitos dos sujeitos-trans, ora, em outras redes de sentidos, produzindo 

dizeres violentos, transfóbicos e silenciadores. Esses dizeres contraditórios dizem respeito a 

como o corpo trans é discursivizado em formações discursivas diferentes. A resistência, por sua 

vez, se dá no campo da linguagem, pela/na língua, pelo/no corpo. Com isso, o corpo trans, 

através dos processos de identificação produz fissuras no rito de interpelação ideológica do 

gênero, deslocando sentidos pré-construidos para os significantes “homem” e “mulher”. 

 Neste trabalho, delimitamos duas formações discursivas a FD1, a da transgeneridade, 

onde circulam dizeres de sujeitos-trans e de posições-sujeito militantes, a favor da causa trans, 

em luta por seus direitos. A FD2, anti-causa trans, na qual são inscritos dizeres de violência, 

desrespeito, deslegitimadoras, e que fazem calar e morrer os sujeitos-trans. Como essas redes 

de saberes são heterogêneas, por onde perpassam, também, outras FD, há um espaço intervalar 

onde se situam dizeres que se afastam das duas FD. Portanto, o corpo trans, este objeto 

paradoxal131, tem diferentes formas de ser significado.     

 Na organização do nosso corpus, observando o funcionamento das páginas de militância 

no Facebook, pôde-se entender as formas pelas quais os sujeitos-trans são interpelados, 

discursivizados. Essa interpelação diz respeito também a como esses sujeitos são colocados no 

social, marcando-se os eixos inteseccionais como raça, classe, territorialidade, sexualidade, 

entre outros.  

Na discursividade, imbricam-se a relação entre os dizeres sobre o corpo social e o que é da 

ordem do biológico. No entanto, o corpo pode ser (re)construído, (re)modelado, discursivizado 

de maneiras não evidentes, produzindo fissuras na forma-sujeito-capitalista: pela positivação 

                                                           
131 Criticando a Gramática Universal de Chomsky, Gadet e Pêcheux ([1983] 2010, p. 200) dizem do real excluído 

na teoria e que retorna “na fronteira ambígua do corpo como ponto paradoxal, oscilando entre o animado e o 

inanimado”. Os autores refletem que, quando as partes do corpo são discursivizadas, há um problema para a teoria 

gerativa, a ambiguidade. Chomsky analisa o sintagma “a perna de João”. A perna é a do próprio corpo de João ou 

João carrega uma outra perna e ela também é sua? Nesse trecho, Gadet e Pêcheux aproximam significantes como 

“corpo” e “paradoxal”, algo que mobilizei teoricamente no capítulo 3, o corpo como objeto paradoxal. 
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do corpo, pela identificação, pela representatividade de sujeitos-trans em lugares não esperados. 

Aqui, delimitamos, através das análises, três eixos de discursivização do corpo trans. Quais 

sejam: 1. Violências, silenciamentos, deslegitimação das identidades transgêneras; 2. Exclusão 

social e transgeneridade; 3. Positivação do corpo e (não) alteração corporal.  

 O primeiro eixo de análise mostrou algumas formas de violências sobre os corpos trans, 

seja simbólica ou fisicamente, como agressões verbais, físicas, assassinato e deslegitimação das 

identidades, seja pelas notícias ou pela exposição de um nome com o qual os sujeitos-trans não 

se identificavam, isto é, o nome posto no registro.    

 O segundo eixo e seus desdobramentos tratou da relação entre a transgeneridade e 

exclusão social. Este teve três desdobramentos. O primeiro em relação ao trabalho. Quando 

identificados com a transgeneridade, os corpos trans são excluídos do mercado de trabalho não 

tendo acesso aos bens de consumo. Com isso, ficam desempregados, em subempregos ou ainda 

recorrem à prostituição como trabalho. Outra exclusão ocorre pelas tentativas de vetar o acesso 

desses sujeitos às práticas esportivas pela falsa prerrogativa de injustiça em colocar pessoas 

trans para competir com cisgêneros. O terceiro ponto desse eixo é o envelhecimento das pessoas 

trans uma vez que a possibilidade de existência de sujeitos-trans idosos é apagada na 

discursividade. Um dos pontos fulcrais nessa exclusão é o fator expectativa de vida, pois, na 

conjuntura brasileira, sujeitos-trans vivem muito menos que os sujeitos-cisgêneros. 

 O terceiro e último eixo analítico desta tese diz respeito aos dizeres sobre a positivação 

do corpo e da possibilidade de se alterar ou não o corpo. Neste item, compreendemos a 

militância do sujeitos-trans em positivar seus corpos, produzirem leituras sobre seus corpos, 

sobre suas identidades, de forma positiva, afastando-se de dizeres que os colocam como pessoas 

em corpos errados. Nessa seara, é que são produzidos dizeres que colocam questões sobre a 

relação intrínseca entre transgeneridade, hormonização e alteração corporal. As práticas 

médicas e os saberes médico-jurídicos não atestam a transgeneridade, mas, como discursivizam 

os sujeitos-trans, a própria (auto)identificação que constrói, discursivamente, corpos, sujeitos, 

identidades. É a partir deste último eixo que penso as fissuras da interpelação, os abalos na 

forma-sujeito-capitalismo, como formas de resistência na/pela identificação dos sujeitos com 

os saberes da transgeneridade.        

 Gadet e Pêcheux ([1983] 2010, p. 193-194), ao refletirem sobre o enigma, o witz e o 

joke, falam de uma língua obrigada a “sobreviver no equívoco” e de um povo obcecado por 

questões de fronteiras, “fronteiras do sentido, do corpo, da língua, da razão e do pensamento...” 

Aqui, o equívoco com o qual entramos em discussão é o equívoco da normatização dos corpos, 

o equívoco da unicidade dos sujeitos e dos sentidos. É equivocando a cisnormatividade que os 
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sujeitos-trans sobrevivem. O corpo trans nos faz nos deparar com nossas fronteiras, nossos 

limites frente ao que está em vias de significação, ao que se desloca e se (re)atualiza na história, 

produzindo novas formas de (se) dizer na discursividade, ainda que haja um embate com dizeres 

pré-construídos sobre o gênero.        

 Corpos pavoneiam, como reflete Foucault (2017), em A história da sexualidade. Neste 

texto, o autor diz que, no século XIX, as práticas não procuram um segredo, as palavras eram 

ditas, as coisas eram feitas sem tanto disfarce. Aqui, neste trabalho, visei dar vistas a estes 

corpos, compreender como “pavoneiam” e, por conseguinte, dizer da subjetivação de sujeitos 

demasiadamente silenciados na história e escutar sentidos que se impõem no fio do discurso, 

sobretudo, pela resistência. Resistir para existir, para ser ouvido, para pavonear no social.  

 O corpo que habita132 o sujeito-trans nos diz da incontornável relação entre corpos, 

sujeitos, linguagem, resistência... 

 

  

 

 

 

 

                                                           
132 Aqui, como no título da tese, produzo uma paráfrase com o filme “A pele que habito”, de Almódovar. Como 

no filme, estamos às voltas com questões de gênero, corpo e sujeito. 
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