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RESUMO 

Esta dissertação se propõe a investigar os modos de constituição ética da subjetividade 
crossdresser frente às relações de poder-saber na contemporaneidade, tendo por base 
depoimentos de crossdressers masculinos – sujeitos que eventualmente usam roupas ou 

acessórios típicos do sexo oposto – associados ao sítio eletrônico Brazilian Crossdresser 
Club. O estudo tem como fundamento os postulados teórico-metodológicos da Análise do 

Discurso de linha francesa, especificamente aqueles voltados para o exame da constituição 
discursiva do sujeito e da sexualidade desenvolvidos pelo filósofo Michel Foucault. Nesse 
contexto, a metodologia adotada baseia-se no método arquegenealógico, que prima por uma 

análise histórico-cultural do Discurso e dos processos de subjetivação. A análise do corpus 
aponta para a interpretação do Brazilian Crossdresser Club como um lugar de acolhimento e 

práticas discursivas em que os sujeitos materializam formas de resistência às diferentes 
relações de poder que objetivam seus corpos. Tais formas de resistência consistem em 
negociações que o sujeito, por meio das técnicas de si, pratica no seu cotidiano para inscrever 

em seu corpo marcas de subjetividade feminina. As técnicas que esses sujeitos mobilizam 
para a produção de subjetividade vão desde o uso de roupas, maquiagem e acessórios 

femininos até formas de intervenção mais invasivas, como o aplique de silicone. Nesse 
sentido, algumas leituras permitem a identificação do corpo como lugar de resistência aos 
discursos normativos que regulam os papéis de gênero em nossa sociedade. Destarte, o 

crossdressing pode ser caracterizado como uma prática de resistência aos processos de 
interdição e como provedor de novas maneiras do ser humano tornar-se sujeito de sua própria 

vontade de verdade.          

Palavras-chave: Discurso. Poder. Subjetividade. Crossdressing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this dissertation is to investigate the modes of crossdresser subjectivity ethic 
constitution in what regards power-knowledge relations in the contemporary world, through 

testimonies of male crossdressers – subjects who eventually puts on clothes or accessories 
that are worn by people of the opposite sex – associated to the website Brazilian Crossdresser 
Club. The study is based on the theoretical and methodological premises of French Discourse 

Analysis, specifically those which analyse the subject‘s discursive constitution and of 
sexuality developed by Michel Foucault. The methodology is based on the arque-genealogy 

method, which gives an emphasis on a historical-cultural analysis of the Discourse and the 
subjectification processes. The analysis of the corpus leads us to understand the Brazilian 
Crossdresser Club as a welcoming place where the subjects materialize ways of resistance to 

different power relationships that objectify their bodies through discursive practices. Such 
ways of resistance consist in deals made by the subject on his daily life to imprint in their 

bodies feminine subjectivity‘s traits through techniques of the self. The techniques that these 
subjects use to produce subjectification include wearing clothes, make up and accessories 
worn by women as well as more invasive forms of intervention, such as the silicon implant. In 

this regard, some readings allow us the identification of the body as a place of resistance to 
normative discourses that control the gender roles in our society. Therefore, crossdressing can 

be characterized as a resistance practice to the interdiction processes and as provider of new 
ways for the human being to become the subject of its own will to truth. 
 

Keywords: Discourse. Power. Subjectivity. Crossdressing. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A escolha de um tema para pesquisa reflete, comumente, os anseios do pesquisador. 

Por isso, inicialmente, é preciso esclarecer os motivos que nos levaram a enveredar pelos 

caminhos da subjetividade, principalmente aqueles que nos proporcionam contatos e reflexões 

sobre a identidade de gênero e, concomitantemente, a sexualidade dos sujeitos. O contato 

inicial com a temática da subjetividade se deu ainda na graduação por meio da disciplina de 

Análise do Discurso, na qual tivemos a oportunidade de conhecer, embrionariamente, os 

estudos de Michel Foucault. Desde o princípio, interessamo-nos pelos apontamentos desse 

autor sobre a sexualidade e as formas de interdição pelas quais passam os sujeitos que de 

algum modo se distanciam do modelo heteronormativo, tão característico das sociedades 

ocidentais. Porém, somente agora na pós-graduação veio a oportunidade de trabalhar com um 

tema associado a essa questão.  

A ideia inicial de pesquisar o crossdressing se deu por meio de pesquisas na internet 

quando procurávamos possíveis grupos de sujeitos que pudessem ser estudados quanto à 

sexualidade. Na oportunidade, encontramos o termo e procuramos nos familiarizar com a 

prática do crossdressing e nos deparamos com uma grande quantidade de informações, que 

iam desde blogs pessoais de algumas crossdressers, até trabalhos acadêmicos que já haviam 

discutido essa temática, embora sob uma perspectiva diferente da que será trabalhada nesta 

pesquisa. Foi durante essa busca pelo mundo virtual que tomamos conhecimento da existência 

do Brazilian Crossdresser Club1 (doravante denominado BCC). O sítio eletrônico do BCC 

propõe ser um espaço de acolhida para praticantes ou simpatizantes do crossdressing, indo 

muito além do espaço virtual ao promover encontros presenciais com suas associadas2.  

Imediatamente percebemos que aquele espaço de interação poderia servir como 

ponto de partida para nossa proposta de pesquisa, embora restasse uma questão: como nosso 

campo de pesquisa trabalha a partir de um viés discursivo, qual seria então o arquivo que 

serviria de base para nossa análise? Decidimos então tomar como objeto de análise 

depoimentos das associadas ao BCC, depoimentos estes que já se encontravam disponíveis no 

sítio do clube, disponibilizados pelas próprias crossdressers na seção intitulada ―Biografia‖. 

Nossa pesquisa ganhava então os moldes preliminares.  Propomos investigar de que modo se 

                                                                 
1
 WWW.bccclub.com.br. 

2 No BCC, todas as crossdressers associadas são tratadas no feminino. 
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dá a construção ética da subjetividade crossdresser.  Para efetivar a pesquisa em busca da 

consecução desse objetivo, definimos como corpus os depoimentos de crossdressers 

associadas ao BCC. O passo seguinte foi a pesquisa da bibliografia que nortearia nosso 

estudo. 

Após essa breve contextualização do percurso de escolha da temática que propomos 

abordar, é vital que situemos melhor o leitor a respeito do crossdressing. Para tanto, 

contaremos com o trabalho realizado por Vencato (2013) no qual a autora pesquisou as 

crossdressers associadas ao BCC em uma perspectiva antropológica. Segundo a autora, 

―embora as significações sobre o termo possam variar, grosso modo, uma pessoa que se 

identifica como crossdresser pode ser definida como alguém que eventualmente usa ou se 

produz com roupas e acessórios tidos como do sexo oposto ao sexo com que se nasce‖ 

(VENCATO, 2013, p. 32, grifos da autora).  Já o termo crossdressing é comumente utilizado 

para nomear a prática de se vestir com roupas e acessórios tidos como próprios ao sexo 

aposto ao que se nasce. É importante ressaltar que neste nosso trabalho, assim como na 

pesquisa de Vencato (2013), é investigada a prática do crossdressing por sujeitos do sexo 

masculino. Outro ponto que merece especial atenção é o fato do crossdressing não estar 

necessariamente relacionado às práticas sexuais dos sujeitos. Isto quer dizer que as 

crossdressers não são necessariamente sujeitos homossexuais que ―se vestem de mulher‖, 

pelo contrário, em sua investigação Vencato (2013) descobriu que maior parte das 

crossdressers que se disponibilizaram a colaborar com seu estudo eram homens 

heterossexuais, vários deles casados. Com isso não estamos afirmando não existir 

crossdressers homossexuais ou que o crossdressing não possa ser, em algum caso, um fetiche 

sexual, mas que esses não são aspectos definidores.  

O leitor iniciante no assunto poderia se perguntar: o que leva, então, um homem a se 

―vestir de mulher‖? O desejo de experimentar a sensação de usar uma roupa ou acessório 

feminino. Em alguns casos existe a intensificação desse desejo de experimentar o feminino e a 

crossdresser pode tomar a decisão de avançar mais em seu processo de montagem e provocar 

outras mudanças em seu corpo, chegando, por exemplo, a usar hormônios femininos. Essa 

intensificação é chamada de urge (VENCATO, 2013).  

Alguns estudos de base psicanalista até chegam a usar o termo crossdresser como 

sinônimo de travesti. Em sua tese de doutorado Kogut (2006, p. 9) considera os termos 

sinônimos, mas dá preferência ao termo crossdresser porque, segundo ela, travesti estaria 
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―associado à prostituição e eventualmente a comportamentos anti-sociais‖. Diferenciá-los pela 

prática ou não da prostituição ou por comportamentos anti-sociais, parece-nos bastante 

inadequado. É indiscutível que a questão da vestimenta feminina é um ponto comum entre as 

duas práticas, mas entender ―travesti‖ e ―crossdresser‖ como sinônimos implicaria, antes de 

tudo, dizer que todos aqueles que praticam o crossdressing são, assim como as travestis, 

homossexuais e que o ato de vestir-se com roupas femininas teria o sexo como finalidade, e 

essa nem sempre é a realidade, por esse motivo rejeitamos o uso desses termos como 

sinônimos. 

Parece-nos bastante apropriado para esta discussão a noção de crossdresser 

apresentada pelo BCC. Em sua página na internet o clube disponibiliza artigos produzidos por 

associadas que refletem sobre o assunto e se posicionam em seus textos. Na seção intitulada 

―O que é ser crossdresser?‖, onde constam os artigos, o editor do sítio adianta: ―O termo 

‗Crossdresser‘ foi importado para o Brasil em 1997, mesmo ano de criação do BCC e numa 

tradução literal significa ‗vestir-se ao contrário‘. Nos Estados Unidos e Europa este termo é 

muito comumente utilizado e ajuda a diferenciar a fantasia de usar roupas do sexo oposto das 

opções sexuais de cada um‖3. Compreendemos e concordamos então que o desejo de vestir-se 

com roupas femininas, característico de quem pratica o crossdressing, não implica 

necessariamente homossexualidade ou bissexualidade.   

É importante ressaltar ainda que quando de fala em ―fantasia‖ ou ―desejo‖ de usar 

roupas do sexo oposto não necessariamente está se atribuindo uma denotação sexual, de 

desejo ou fantasia sexual, como se a roupa fosse um fetiche. O crossdressing é antes um meio 

pelo qual o sujeito masculino realiza um ato performativo de gênero4. Este assunto é discutido 

em artigo publicado no BCC em janeiro de 2003, com autoria de Veronika Schneider5. Após 

rejeitar teorias psicanalíticas que segundo ela caracterizam o crossdressing como ―desvio‖, 

―disforia‖, ―distúrbio‖ e ―perversão sexual‖, ela defende: 

 

podemos afirmar, com certeza, que crossdresser NÃO é um homem que 
esporadicamente e por motivos relacionados com a sua libido ou com as suas 
pulsões sexuais, cultiva o hábito de usar roupas femininas, porque na 
verdade a crossdresser, apesar de ter um sexo masculino, possui o gênero 
feminino, como TODAS as outras mulheres e este gênero existe num plano 

                                                                 
3
 Disponível em: http://www.bccclub.com.br/teste/. Acesso em: 07de março de 2015. 

4
 Sobre esse assunto, ver seção 4.3 Crossdressing e performatividade de gênero, nesta dissertação. 

5
 Provavelmente este é o nome fantasia de uma crossdresser associada.  
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SIMBÓLICO e não físico, fazendo com que o sexo seja apenas um aspecto 

secundário dentro desse panorama
6
.  

 

Vemos então que o crossdressing não está relacionado diretamente aos desejos 

sexuais do praticante, mas antes a uma necessidade de indicar o seu pertencimento a uma 

subjetividade. E quando Schneider fala em plano simbólico, ela se refere às inscrições 

realizadas no corpo para denotar esse pertencimento7. 

Outro ponto muito importante é o fato de a crossdresser não se apresentar 

publicamente quando vestido com roupas femininas, exceto em alguns ambientes e ocasiões 

especiais. Elas costumam se vestir em casa, para si próprias ou, em casos específicos, em 

companhia de sua parceira ou parceiro afetivo. Existem, contudo, alguns clubes, geralmente 

particulares, onde grupos se reúnem para praticar o crossdressing. Esse é o caso do BCC, que, 

além do espaço virtual, também promove encontros presenciais com as associadas. 

Diante desse esclarecimento, compreendemos que as crossdressers buscam 

encontrar/vivenciar, por meio do crossdressing, sua subjetividade. Surge então nossa pergunta 

principal: De que modo se dá a constituição ética da subjetividade crossdresser frente às 

relações de saber-poder na contemporaneidade? Pergunta essa que se desdobra em outras 

mais específicas: como o interdiscurso se manifesta nos depoimentos do BCC e influencia na 

construção da subjetividade crossdresser? Quais as relações de poder-saber que concorrem na 

constituição da subjetividade crossdreeser? De que modo o crossdressing se caracteriza como 

lugar de resistência às relações de poder? Qual a relação entre o crossdressing e a identidade 

de gênero? De que maneira o corpo se apresenta como materialidade discursiva produtora de 

verdade sobre o sujeito? 

A escolha do problema de pesquisa posto no parágrafo anterior se deu pelo interesse 

em conhecer de modo mais aprofundado a cultura crossdresser e compreender de maneira 

sistematizada seus modos de subjetivação. Questionamos quais são as forças, as relações de 

poder que as atravessavam e principalmente quais são as estratégias de resistência por elas 

mobilizadas para conseguir afirmar sua identidade; mais precisamente o percurso por elas 

percorrido em busca da verdade de si. A partir desses questionamentos, identificamos que o 

tema se configurava como um pertinente problema de pesquisa. Foi então que, empreendendo 

                                                                 
6
 Disponível em: http://www.bccclub.com.br/teste/index.php?content=28. Acesso em: 07 de março de 2015. 

7
 Sobre o corpo como materialidade discursiva, ver seções 3.5, 3.6 e 4.2, nesta dissertação. 
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investigações sobre o tema, encontramos os depoimentos disponíveis no BCC e decidimos 

tomá-los como corpus para análise em busca de respostas aos questionamentos levantados.  

Vale salientar também a relevância acadêmica que tem a nossa pesquisa para a área 

da linguagem, mais especificamente para os estudos em Análise do Discurso (doravante AD) 

com foco para a análise das subjetividades. Após pesquisar o estado da arte, não encontramos 

trabalhos em AD sobre os modos de subjetivação relacionados ao crossdressing; os poucos 

trabalhos que abordam o crossdressing são de outros campos de interesse, a saber: da 

Psicanálise (KOGUT, 2006), da Psicologia (CAVALCANTE, 2014) e da Antropologia 

(VENCATO, 2013); o que sinaliza a existência de uma página ainda em branco nos estudos 

sobre os modos de subjetivação esperando para ser escrita. É inegável que existem inúmeros 

estudos em AD que se debruçam sobre a identidade homossexual, heterossexual e seus 

diversos desdobramentos (DOMINGOS, 2009; CARVALHO, 2008), mas uma pesquisa sobre 

o crossdressing enriqueceria as discussões tanto por sua inovação quanto pelas peculiaridades 

do sujeito que a pratica. Peculiaridades estas que giram em torno da questão da sexualidade e 

da própria identidade de gênero que esses sujeitos assumiriam e pela capacidade que eles 

possuem de se constituir eticamente enquanto sujeito em meio às relações de poder que os 

interditam. Por esses motivos, faz-se necessário investigar os modos pelos quais são 

construídos os discursos sobre esses sujeitos frente aos jogos de verdade em torno dos gêneros 

(masculino e feminino), em torno da sua sexualidade, enfim; em torno da constituição da sua 

subjetividade. 

Para responder a tais questões de pesquisa anteriormente colocadas, este estudo 

partirá dos seguintes objetivos, geral e específicos: 

a) Objetivo geral: 

Investigar os modos de constituição ética da subjetividade crossdresser frente às relações 

poder-saber na contemporaneidade. 

b) Objetivos específicos: 

 Analisar como o interdiscurso se manifesta nos depoimentos do BCC e atravessa a 

construção da subjetividade crossdresser; 

 Identificar as relações de poder-saber que concorrem na constituição da subjetividade 

crossdreeser; 
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 Caracterizar o crossdressing como lugar de resistência às relações de poder; 

 Examinar a relação entre o crossdressing e a identidade de gênero; 

 Estudar o corpo como materialidade discursiva produtora de vontades de verdade 

sobre o sujeito.  

A seguir, além de apresentar o percurso metodológico que seguiremos em nossa 

pesquisa, iremos discorrer de maneira mais detalhada sobre o corpus de pesquisa que 

adotamos no intento de investigar a subjetividade crossdresser. Esse corpus, como já 

mencionado, compõe-se de depoimentos de crossdressers associadas ao Brazilian 

Crossdresser Club (BCC).  

O BCC foi criado em 1997 por uma crossdresser chamada Deborah Lee8 com o 

objetivo de integrar crossdressers de todo Brasil, que até então se comunicavam apenas por 

meio de salas de bate-papo na internet e não costumavam se encontrar pessoalmente. O clube 

não possui sede física definitiva, sendo suas principais atividades administrativas e de 

relacionamento realizadas no sítio virtual. Logo em sua página inicial o clube deixa claro que 

não possui caráter sexual ou de encontros amorosos, funcionando com o objetivo único de 

promover um espaço de interação e acolhimento aos praticantes do crossdressing. O sítio 

dispõe de uma sala de chat própria e, esporadicamente, realiza encontros reais com um seleto 

grupo de associadas.  

O clube conta9 com 318 associadas inscritas, sendo 104 associadas reais e 214 

associadas virtuais. São denominadas associadas reais aquelas que são conhecidas 

pessoalmente por um ou mais membros do BCC e que já tenha sido vista ―montada‖, isto é, 

vestida com roupas do sexo oposto. Esses membros reais são convidados a contribuir com 

uma parcela semestral que ajuda a manter o clube e a organizar encontros presenciais que são 

chamados de ―CDsession‖. Caso aceite contribuir, a associada real ganha o direito de 

participar dos eventos. Já as associadas virtuais são aquelas que não são conhecidas por 

nenhuma associada real. 

                                                                 
8
 Provavelmente um nome fictício. 

9
 Disponível em: http://www.bccclub.com.br/teste/associadas.php?id=stats. Último acesso em 10 de abril de 

2016. É possível que esse número esteja em constante variação uma vez que depende do processo de vinculação 

e/ou desvinculação de associadas. 
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Como qualquer outro clube, o BCC possui regimento próprio10 que versa sobre as 

regras de ingresso e permanência no clube, as políticas de identificação, dentre outros pontos. 

É exigência do clube, por exemplo, que todos os membros usem nome e sobrenome artísticos. 

Atualmente, todas as associadas têm um perfil público disponível no sítio (o que não é 

obrigatório). Nesse perfil consta o nome fantasia da associada, cidade, estado, data de 

associação, sítio pessoal (caso tenha) e um espaço chamado ―Biografia‖, onde a dona do perfil 

pode deixar seu depoimento, seu relato biográfico sobre sua descoberta enquanto 

crossdresser. É a partir desses depoimentos que pretendemos analisar a constituição ética do 

sujeito crossdresser, uma vez que essa materialidade linguística se coloca como um saber 

sobre si mesmo produzido pelo próprio sujeito e contém, por tanto, seu posicionamento ético. 

Antes de falarmos do processo de escolha dos depoimentos que compõem o nosso 

corpus, cabe esclarecer o conceito de arquivo e trajeto temático, noções importantes para a 

nossa pesquisa. Sobre o arquivo, Foucault (2008, p. 29-30) assevera: ―trata-se de um domínio 

imenso mas que se pode definir: é constituído pelo conjunto de todos os enunciados efetivos 

(quer tenham sido falados ou escritos), em sua dispersão de acontecimentos e na instância 

própria de cada um‖. Ou seja, para reconstituir o trajeto temático do nosso objeto de estudo, 

faz-se necessário considerar os diversos enunciados sobre o crossdressing em diferentes 

instâncias de enunciação. Como o próprio Foucault (2008) defende, trata-se de um domínio 

imenso, e por esse motivo difícil de ser esgotado, sendo assim, elegemos a instância midiática 

para tentar reconstruir os discursos sobre o crossdressing para que possamos realizar uma 

interpretação arquegenealógica dos depoimentos disponíveis no BCC. 

Sobre trajeto temático, nossa pesquisa considera os apontamentos de Guilhaumou e 

Maldidier (1997, p. 166), para quem ―a análise de um trajeto temático remete ao 

conhecimento de tradições retóricas, de formas de escritas, de usos da linguagem, mas 

sobretudo, interessa-se pelo novo no interior da repetição‖. Os autores defendem ainda que tal 

análise não deve se prender ao formato escrito, a um único gênero ou série, mas levar em 

conta todos os caminhos que reproduzem os acontecimentos por meio da linguagem. Desse 

modo, ao propor refazer o trajeto temático do crossdressing buscamos exatamente encontrar o 

novo que é tido a cada enunciação e, sempre seguindo as inquietações foucaultianas, entender 

por que um enunciado surgiu num determinado momento da história em vez de outro 

qualquer. A partir do trajeto, será possível interpretar de modo mais eficaz os depoimentos do 

                                                                 
10

 O regimento pode ser lido na íntegra em http://www.bccclub.com.br/teste/quemsomos.php?content=12. 

Acesso em 09 de março de 2015. 
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BCC, uma vez que será possível situá-los entre outros diferentes enunciados que de algum 

modo contribuem para a subjetivação do sujeito crossdresser. 

Dos 318 depoimentos disponíveis no sítio, selecionamos 10 para servir de corpus à 

nossa análise. Temos consciência que o recorte feito no arquivo é demasiado grande – a 

amostra representa pouco mais de 3% (três por cento) do arquivo, mas se justifica pelo fato de 

nossa pesquisa não possuir caráter quantitativo e sim, de uma pesquisa que visa interpretar os 

efeitos de sentido, buscando a produção da subjetividade do sujeito enunciador. 

Vale salientar que a escolha dos depoimentos se deu com base em trajetos temáticos 

que identificamos no percurso de leitura do arquivo, dentre os quais escolhemos examinar: (a) 

o início da prática do crossdressing, que se dá na infância; (b) a trajetória do crossdressing na 

fase adulta; (c) a importância de conhecer outra crossdresser; (d) os espaços onde é possível 

praticar o crossdressing; e (e) as transformações que o sujeito realiza no corpo. A partir 

desses trajetos selecionamos 10 depoimentos que reunissem informações sobre esses temas e 

compusemos o nosso corpus. São 10 enunciados que podem ser interpretados e apresentam 

efeitos de sentido que possibilitam discutir a subjetividade crossdresser, uma vez que 

resumem bem o crossdressing realizado pelas associadas, as angústias vividas, as negociações 

praticadas seja na família, no trabalho, enfim, nas relações sociais como um todo. 

Cabe agora descrever o método de análise que usaremos em nossa investigação. 

Como este trabalho se baseia principalmente nas contribuições de Foucault para a Análise do 

Discurso, especialmente no que tange à temática do sujeito, tomaremos o método 

arquegenealógico como fundamento de nossa análise. Tal método serve de base para a grande 

maioria de trabalhos na área da Análise do Discurso, pois nele está contida a ideia central de 

Foucault sobre a manifestação das práticas discursivas e como estas devem ser analisadas, a 

saber: partindo de um viés histórico e considerando a singularidade da sua emergência. Uma 

das pesquisas em Análise do Discurso que toma o método arqueogenealógico como 

ferramenta é a tese de doutoramento de Nascimento (2013), que estuda o poder e os modos de 

subjetivação na genealogia dos corpos com deficiência a partir de uma análise da revista 

Sentidos. Nossa pesquisa se aproxima do estudo de Nascimento (2013) uma vez que também 

investiga modos de subjetivação, por esse motivo, tomaremos de empréstimo alguns 

apontamentos metodológicos que a autora faz em seu trabalho. 

Considerar o método arquegenealógico de Foucault implica, antes de mais nada, 

compreender que ―todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já-dito‖ 
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(FOUCAULT, 2008, p. 28), ou seja, toda manifestação discursiva, seja ela falada ou escrita, 

pressupõe discursos outros já enunciados em algum momento da história. Porém, Foucault 

(2008) ressalta que esses discursos precedentes não seriam simplesmente outro texto escrito 

ou uma frase enunciada em um dado momento da história, mas um ―jamais-dito‖, isto é, o 

discurso manifesto caracteriza-se por atualizar no fio da história aquilo que se deixou de dizer 

sobre alguma coisa, aquilo que em algum momento foi silenciado, interdito. É por esse 

motivo que cada ato enunciativo, embora não seja totalmente novo, é sempre único. O que o 

autor propõe com a arquegenealogia é exatamente captar, no contínuo da história, esses novos 

acontecimentos discursivos, os momentos em que como uma fênix o discurso renasce e inicia 

um novo ciclo, atualizando, nas redes de memória, o já-dito; e, principalmente, buscar 

entender porque em determinado momento surge um enunciado e não outro em seu lugar. Nas 

palavras do autor: 

 

É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua 
irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa 
dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, 
transformado, apagado até nos menores traços, escondido bem longe de 

todos os olhares, na poeira dos livros (FOUCAULT, 2008, p. 28). 

 

Nesse sentido, tomar os depoimentos das crossdressers associadas ao BCC como 

objeto de análise sob o viés arquegenealógico significa investigar, por meio da memória 

discursiva, os momentos de irrupção dessas práticas discursivas, buscando compreender onde 

elas se inscrevem, em que momento se dá a incursão dessas escritas sobre si, quais 

apagamentos ou transformações são infligidos a esses discursos no decorrer da história que 

fazem com que um e não outro seja produzido; e ainda quais são as regras que possibilitam o 

surgimento desse discurso sobre si e a maneira como promovem modos de subjetivação 

desses sujeitos sobre si mesmos (NASCIMENTO, 2013). 

Nascimento (2013) destaca que seguindo esse modelo metodológico estaremos nos 

vinculando aos trabalhos desenvolvidos por Foucault em cada uma de suas fases: arqueologia, 

genealogia e estética de si. Segundo a autora, na fase arqueológica ―Foucault visa descrever 

em termos teóricos, as regras que dirigem as práticas discursivas‖ (NASCIMENTO, 2013, p. 

23), ou seja, o autor estuda nessa fase as condições de aparição dos discursos na história e sua 

relação com o já-dito, conforme explicado anteriormente. Já a fase genealógica tem como 

objetivo  
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diagnosticar e compreender o sentido das práticas sociais em seu interior. 
Com isso, há um predomínio da prática sobre a teoria que oportuniza a 
ênfase sobre o poder. Ela surge como uma oposição ao método histórico 
tradicional e tem como objetivo analisar a singularidade dos acontecimentos 

sem pretender encontrar essências fixas (NASCIMENTO, 2013, p. 24). 

 

A genealogia busca compreender que cada enunciado é singular diante de outros que 

fazem parte do mesmo campo discursivo, sem, porém, investigar uma possível origem para 

esse discurso. Para isso, claro, se faz necessário um retorno à história, mas sem a intenção de 

buscar certezas absolutas: ―o que interessa são os detalhes, as trilhas, as redes de relações que 

favorecem a interpretação‖ (NASCIMENTO, 2013, p. 24). A genealogia, então, preocupa-se 

com a interpretação dos detalhes e das regras de aparição desses discursos. 

Nesse sentido, a interpretação dos depoimentos do BCC dar-se-á de forma a 

compreender essa singularidade desses enunciados e as relações de poder-saber que 

contribuíram para sua aparição. Desse modo, nosso trabalho também considera a terceira fase 

de Foucault, sobre a estética de si, quando se propõe a trabalhar com escritas sobre si 

investigando quais são as práticas realizadas por esses sujeitos sobre si mesmo e sobre seus 

corpos com o objetivo de vivenciar sua subjetividade. 

Para expor de maneira mais prática possível nossa pesquisa, dividimos este trabalho 

em capítulos que se subdividem em seções. No capítulo 2, discutimos acerca do surgimento 

da Análise do Discurso e das contribuições de Michel Foucault para essa disciplina. São 

apresentados os principais conceitos metodológicos que embasam a AD de vertente francesa, 

tal como Discurso, Interdiscurso, Formação Discursiva, Memória Discursiva, entre outros; 

todos imprescindíveis para o desenvolvimento desta pesquisa. 

No capítulo 3, passamos a discutir o objeto principal dos estudos foucaultianos: o 

sujeito. Refazemos o percurso teórico de Foucault sobre o sujeito em suas três fases: 

arqueológica, genealógica e ética; discutindo as relações intrínsecas entre o saber, o poder, as 

formas de resistência e a ética. Ainda nesse segundo capítulo, apresentamos os princípios da 

Teoria Queer e os diálogos que ela estabelece com os estudos de Michel Foucault sobre a 

sexualidade. O corpo enquanto lugar de discurso também é debatido nesse capítulo, quando 

estabelecemos um paralelo entre o corpo discursivisado da crossdresser e a noção de Foucault 

sobre espaço heterotópico. 
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No capítulo 4, damos início à análise do nosso corpus tendo por base a discussão 

realizada nos capítulos anteriores. Ele se divide em três seções nas quais os depoimentos são 

examinados por trajetos temáticos. No capítulo 5, capítulo de conclusão, retomamos as nossas 

perguntas norteadoras e apresentamos as respostas encontradas com base na análise realizada 

no capítulo 5. 
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2 ANÁLISE DO DISCURSO: SURGIMENTO E CONTRIBUIÇÕES 

FOUCAULTIANAS 

 

Neste capítulo, iremos discorrer sobre o surgimento da Análise do Discurso no 

contexto dos estudos da linguagem, com o intento de destacar as contribuições de Michel 

Foucault. Para tanto, tomares como suporte teórico Gregolin (2003) e Ferreira (2003), que 

descrevem o aparecimento da AD e as bases sobre as quais se firmou enquanto uma disciplina 

da linguagem, cada uma sob um objetivo específico. 

De acordo com Gregolin (2003), a partir da década de 1960 a Linguística viveu um 

momento de transição, no qual deixou de ser uma ―linguística do enunciado‖ para ser uma 

―linguística do discurso‖. Essa transição fez com que o olhar sobre o objeto – língua – 

também sofresse alterações. Não era mais possível sustentar a ideia de língua enquanto 

estrutura conforme o modelo saussuriano, pensado a partir da oposição entre langue e parole 

(SAUSSURE, 2006). Ainda de acordo com a autora, essa mudança tornou possível o 

aparecimento de uma Linguística que estudaria o discurso. É claro que os moldes dessa ―nova 

linguística‖ não foram criados de uma hora para outra, pelo contrário, gerou muitos 

questionamentos metodológicos e principalmente com relação ao novo objeto de estudo – o 

discurso. 

Segundo Gregolin (2003, p. 22), na década de 1960, pelo menos duas linhas de 

estudo do discurso estavam desenhadas: 

 

[...] de um lado, o estruturalismo americano possibilitou a ampliação do 
escopo das abordagens e permitiu a análise das relações transfrásticas; de 
outro lado, os trabalhos de Benveniste e de Jakobson trouxeram as questões 

ligadas à comunicação para o interior das análises linguísticas. 

 

O resultado dessa bipartição é que a Linguística do discurso da década de 1960 vai 

estabelecer relações com outras disciplinas – a sociolinguística, pragmática, sociologia, 

história, antropologia etc. – a fim de encontrar na interdisciplinaridade uma saída para o 

estudo do discurso, uma vez que a análise desse objeto requer o cruzamento entre o 

linguístico e o extralinguístico. 



23 

 

Ferreira (2003) ressalta um ponto importante sobre os estudos da linguagem nesse 

período: a exclusão do sujeito. Exclusão essa advinda do estruturalismo saussuriano que, ao 

determinar a langue como objeto da Linguística, apagou a presença do sujeito enunciador. De 

acordo com a autora, somente a partir do movimento de maio de 68, quando vários 

paradigmas das ciências humanas foram questionados, é que o sujeito entrou em cena. A AD 

vai surgir, então, como uma proposta interventiva frente ao formalismo estrutural da época, 

questionando os modelos de análise linguística, principalmente pelo fato de excluir dessa 

análise o sujeito, e apresentando novos conceitos de língua, historicidade e sujeito. 

O marco inaugural da Análise do Discurso se dá em 1969 com a publicação de 

Análise Automática do Discurso, por Michel Pêchuex. A partir de então, a AD deteve-se à 

busca por esse sujeito até então excluído da ciência da linguagem. Segundo Ferreira (2003, p. 

40), a AD encontra um sujeito que é tanto ideológico quanto inconsciente, mas que se 

diferencia por seu caráter materialista e histórico: 

 

O sujeito do discurso não é apenas o sujeito ideológico marxista-
althusseriano, nem apenas o sujeito do inconsciente freudo-lacaciano; 
tampouco, não é apropriado que esse sujeito seja uma mera adição entre 
essas partes. O que vai fazer a diferença desse sujeito é o papel de 
intervenção da linguagem, na perspectiva de materialidade linguística e 

histórica que a AD lhe atribui. 

 

Nesse sentido, a AD traz um novo modo de abordar a linguagem, indo muito além da 

análise puramente estrutural, embora não exclua esta, abordando a língua numa perspectiva 

discursiva, subjetiva e histórica. 

Como já mencionado antes, a complexidade de lidar com o objeto discurso fez com 

que Pêcheux concebesse a AD como um campo transdisciplinar. É nesse sentido que Gregolin 

(2003) apresenta os quatro pilares da AD: Althusser, Foucault, Lacan e Bakhtin. De 

Althusser, a AD incorporou o conceito de ideologia; de Foucault, inicialmente, interessou a 

Pêcheux a noção de Formação Discursiva; de Lacan, seus estudos sobre o inconsciente; de 

Bakhtin, por fim, a AD se apropria da noção de Dialogismo enquanto elemento constitutivo 

da linguagem. A seguir, deteremo-nos mais detalhadamente nas contribuições de Michel 

Foucault, com quem manteremos diálogo constante nos caminhos desta pesquisa. 
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2.1 Nas redes do discurso: dispositivos teórico-metodológicos da AD 

 

Aqui apresentaremos os principais conceitos da Análise do Discurso de linha 

francesa e as contribuições de Michel Foucault. Esses conceitos são basilares para a pesquisa 

que ora propomos. Para iniciar essa discussão, tomaremos como suporte teórico os 

apontamentos de Foucault (1999a, 2008) e Fischer (2012), que trata do discurso e da análise 

enunciativa a partir de Foucault. Adotaremos a linha de raciocínio desta autora, que parte do 

conceito de enunciado para explicar as noções de Discurso, Formação Discursiva (doravante 

FD) e Prática Discursiva. 

Primeiramente é preciso dizer, conforme nos alerta Fischer (2012), que para analisar 

o discurso, antes de qualquer coisa, é preciso superar a ideia de que se busca encontrar um 

sentido único e último para as coisas. Um dos princípios dos estudos foucaultianos é que 

devemos olhar para os discursos realmente ditos e permitir que se mostrem em sua peculiar 

complexidade, evitando se prender à ideia de discurso enquanto conjunto de significantes que 

guardam significados ou conteúdos que estão escondidos e precisam ser revelados. 

 

Para Foucault, nada há por trás das cortinas, nem sob o chão que pisamos. 
Há enunciados e relações, que o próprio discurso põe em funcionamento. 
Analisar o discurso seria dar conta exatamente disso: de relações históricas, 
de práticas muito concretas, que estão ―vivas‖ nos discursos. (FISCHER, 

2012, p. 74) 

 

Podemos tomar como exemplo aqui a análise que propomos. Não é nossa intenção 

procurar nos depoimentos das crossdressers nenhum sentido ou mensagem oculta que venha 

nos revelar o porquê de sua prática ou sua percepção de si enquanto sujeito; pretendemos, em 

vez disso, compreender as relações e as práticas desses sujeitos com sua história e de que 

modo por meio dessas relações se determinam eticamente enquanto sujeitos. 

Essa compreensão é importante também para que se diferencie a concepção de língua 

adotada pela AD daquela que se derivou do ―corte saussuriano‖, ou seja, da língua enquanto 

sistema de signos, de caráter estruturalista (Cf. SAUSSURE, 2006). Interessa à AD a língua 

enquanto interação, acontecimento; tomada não apenas em seus aspectos internos, mas vista 

principalmente sob a ótica da historicidade, do enunciado e, principalmente, do sujeito 
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enunciador. É a partir dessa concepção de língua que podemos pensar a noção de discurso. 

Ferreira (2003, p. 44), nos apresenta a metáfora da rede, que representa muito bem o 

pensamento de Foucault a respeito do que seja o discurso e das características que ele possui: 

 

Uma rede, e pensemos numa rede mais simples, como a de pesca, é 
composta de fios, de nós e de furos. Os fios que se encontram e se sustentam 
nos nós são tão relevantes para o processo de fazer sentido, como os furos, 
por onde a falta, a falha se deixam escoar. Se não houvesse furos, estaríamos 
confrontados com a completude do dizer, não havendo espaço para novos e 
outros sentidos se formarem. 

 

A partir dessa metáfora, podemos entender o discurso como um lugar de 

instabilidade, em que concorrem diferentes sentidos. Os fios são os enunciados que se 

entrelaçam no contexto de uma formação discursiva dada, mas que de modo algum se 

apresentam enquanto sentidos únicos e fechados, pois os furos na rede permitem que esses 

sentidos escapem, entrem, saiam e transformem-se em sentidos outros. O que a AD pretende é 

captar exatamente essas diferentes possibilidades de aparição e de significação dos 

enunciados discursivos. 

Notemos que a noção de discurso aparece, então, vinculada a noção de enunciado e 

que este é também um conceito imprescindível para a AD (FISCHER, 2012). Nesse caso, é 

preciso entender como Foucault pensa o enunciado. De acordo com Foucault (2008, p. 130), 

para que o enunciado se realize é preciso 

 

um referencial (que não é exatamente um fato, um estado de coisas, nem 
mesmo um objeto, mas um princípio de diferenciação); um sujeito (não a 
consciência que fala, não o autor da formulação, mas uma posição que pode 
ser ocupada, sob certas condições, por indivíduos indiferentes); um campo 
associado (que não é o contexto real da formulação, a situação na qual foi 
articulada, mas um domínio de coexistência para outros enunciados); uma 
materialidade (que não é apenas a substância ou o suporte da articulação, 
mas um status, regras de transcrição, possibilidades de uso ou de 
reutilização). 

 

Para explicar melhor essas quatro condições de realização, tomemos como exemplo 

um enunciado que faz parte do nosso arquivo. Trata-se de um trecho do depoimento de uma 

crossdressers: ―Depois que casei, comecei a usar as roupinhas da minha esposa, e aí então 
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fiquei mais confusa ainda11‖. Foucault não nega que este enunciado seja composto por uma 

estrutura linguística formada por palavras e que uma análise puramente estrutural seja útil 

para atender a determinados objetivos, porém ele privilegia os quatro elementos acima, 

pretendendo mostrar que a linguagem humana vai muito além de um sistema de signos. 

O primeiro elemento que podemos identificar é o referente, nesse caso, trata-se de 

um homem heterossexual que sente o desejo de se vestir com roupas do sexo oposto – uma 

crossdresser – e que se encontra confuso diante de sua relação com a vida de casado. O 

segundo elemento é a existência de um sujeito que ocupa a posição de crossdresser e que 

possibilita a aparição real desse enunciado. Por muito tempo se trabalhou análise linguísica, e 

ainda se trabalha, com frases de ninguém, atemporais, o que não permite uma visão geral das 

várias possibilidades de significação desse enunciado. Vale ainda salientar que Foucault 

trabalha com a noção de sujeito enunciativo enquanto lugar a ser ocupado, o que significa 

dizer que outras crossdressers poderiam assumir essa mesma posição de sujeito e de lá 

produzir enunciados outros pertencentes ou não a mesma linha discursiva. 

Isso nos leva ao terceiro elemento: o campo associado. Esse campo é o lugar de 

aparição e coexistência de diferentes enunciados que dialogam entre si. Isso nos leva a 

compreender que um enunciado não existe isoladamente, pelo contrário, mantém sempre 

relações com outros enunciados pertencentes ao mesmo campo discursivo, no caso, o campo 

discursivo da subjetividade, ou com outros campos (da sexualidade, da saúde, da religião 

etc.). Por fim, o quarto e último elemento: a materialidade. Quando fala em materialidade, 

Foucault deixa claro que não se refere unicamente à substância ou suporte do enunciado, mas 

a suas várias possibilidades de uso e reutilização, assim como às regras de transcrição. No 

exemplo que estamos usando, no que se refere a sua materialidade, devemos observar 

principalmente como sua aparição pode se dar em diferentes contextos; um exemplo claro é o 

papel que este enunciado desempenha nesta dissertação, que com certeza é diferente do que 

exerce no sítio do BCC de onde foi retirado, assim como seria diferente em outros espaços 

que fosse veiculado. 

A partir dessa percepção foucaultiana do enunciado, já percebemos que em muito se 

diferencia a análise linguística da AD daquela realizada pelos estudos de caráter estruturalista. 

É também possível reforçar o conceito de Discurso enquanto lugar de luta onde concorrem 

diferentes enunciados, diferentes possibilidades de sentidos que se articulam no interior de um 
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campo discursivo aberto a constantes diálogos com outros campos. Nesse contexto, Fischer 

(2012, p. 78) vai afirmar que ―o que permitirá situar um emaranhado de enunciados numa 

certa organização é justamente o fato de eles pertencerem a uma certa formação discursiva‖, 

de modo que para se entender a organização e o contexto que possibilitou o aparecimento de 

determinado enunciado num dado momento da história é preciso estabelecer a qual FD 

pertence tal enunciado. Vamos então apresentar de modo mais claro o conceito de FD, que de 

certo modo já foi mobilizado algumas vezes neste texto. O próprio Foucault (2008, p. 43) 

define de modo muito elucidativo essa noção: 

 

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.(Grifo do autor). 

 

A partir dessa afirmação entendemos que a noção de FD que o autor defende é 

imprescindível para identificar a regularidade de aparição de enunciados pertencentes a um 

mesmo campo temático. Essa aparição, por mais dispersa que seja, obedece a regras que 

determinam quem e o que pode ser dito em certo momento e lugar. Cada dizer, segundo 

Foucault (1999a, p. 9), possui suas regras próprias de aparição: ―sabe-se bem que não se tem o 

direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer 

um, enfim, não pode falar de qualquer coisa‖. Nesse sentido, interessa a Foucault investigar 

possibilidades de aparição de terminados discursos, levando em consideração o processo de 

enunciação e principalmente a posição ocupada pelo sujeito enunciador, pois um enunciado 

pode ganhar mais valor ou ainda um sentido diferente a depender do sujeito que fala e de onde 

fala. 

No contexto da nossa pesquisa, é importante compreender os depoimentos das 

crossdressers como discursos específicos pertencentes a uma FD específica: aquela que 

congrega os discursos sobre o crossdressing. Enunciados como ―Depois que casei, comecei a 

usar as roupinhas da minha esposa, e aí então fiquei mais confusa ainda‖, que falam sobre as 

experiências com a vestimenta feminina, são comuns entre os praticantes do crossdressing, o 

que configura uma regularidade temática. Além disso, um número significativo de objetos, 

conceitos e estruturas linguísticas que de algum modo se relacionam com essa prática são 
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mobilizados no processo de enunciação e indicam o pertencimento a esse campo discursivo. 

Um exemplo disso que pode ser encontrado no BCC é a marca do gênero feminino na fala dos 

depoentes, que sempre se referem uns aos outros e a si mesmos no feminino. Também é 

possível perceber no interior do sítio aqueles sujeitos que de algum modo estão autorizados a 

falar, são eles as associadas praticantes do crossdressing, pessoas simpatizantes ou ainda 

estudiosos que se interessam em pesquisar o grupo. No próprio sítio existe um espaço para 

artigos escritos por associadas ou pessoas que já se detiveram ao estudo do crossdressing. 

Desse modo, o sítio eletrônico do BCC é visto em nossa pesquisa como um suporte para 

veiculação de discursos pertencentes à FD do crossdressing. 

Seguindo essa linha de pensamento sobre a FD e as condições de aparecimento dos 

discursos, é importante trazer aqui as considerações de Fischer (2012, p. 79) sobre a noção de 

prática discursiva em Foucault: 

 

Considerando nossos atos ilocutórios - atos enunciativos, atos de fala –, 
podemos dizer que eles se inscrevem no interior de algumas formações 
discursivas e de acordo com um certo regime de verdade, o que significa que 
estamos sempre obedecendo a um conjunto de regras, dadas historicamente, 
e afirmando verdades de um tempo. As ‗coisas ditas‘, portanto, são 
radicalmente amarradas às dinâmicas de poder e saber de seu tempo. Daí que 
o conceito de prática discursiva, para Foucault, não se confunde com a mera 
expressão de ideias, pensamentos ou formulação de frases. Exercer uma 
prática discursiva significa falar segundo determinadas regras e expor as 

relações que se dão dentro de um discurso. 

 

Sempre que falamos e/ou escrevemos o fazemos segundo regras que são 

determinadas historicamente e que de algum modo refletem aquilo que a sociedade de um 

tempo entende como verdade ou condição de verdade. Para que um enunciado seja legitimado 

como um acontecimento é preciso que ele seja produzido a partir dessas regras históricas. 

Vale salientar que estas regras não são prescritivas – como as regras do bem escrever da 

gramática normativa –, Foucault (2008) chamou-as ―anônimas‖, são regras estabelecidas no 

interior das relações sócio-históricas entre os sujeitos e, portanto, mutáveis. 

Observemos este outro trecho de um depoimento de uma crossdresser retirado do 

BCC para melhor entender a noção de prática discursiva: ―me lembro muito bem que todos os 

sábados quando meus pais iam a feira na parte da manhã, portanto ficando sozinha em casa, 
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eu corria para o quarto deles para poder me vestir com as roupas da minha mãe12‖. Um 

enunciado com esse conteúdo tem suas regras próprias de aparição. Considerando o ambiente 

onde ele foi veiculado, podemos inferir que ele se inscreve nos discursos sobre gênero e 

sexualidade e que pode fazer parte de diferentes formações discursivas além daquelas 

relacionadas ao crossdressing, mas dificilmente apareceria em sistemas de formação 

relacionados à religião, à política e, principalmente, a sujeitos do gênero masculino; e se 

aparecesse provavelmente possuiria outra conotação. 

A percepção de que um discurso pertence a uma ou outra formação discursiva se dá 

pelas relações temáticas que se estabelecem entre os discursos, que são atualizadas no 

decorrer da história. Essa atualização se dá por meio das relações interdiscursivas que se 

tornam perceptíveis por meio da memória discursiva. A seguir discutiremos a noção de 

interdiscurso e memória discursiva, de modo a deixar claro que os dois são interdependentes e 

se relacionam diretamente com a formação discursiva. 

 

2.2 A tessitura discursiva pelo fio da história: Memória e interdiscurso 

 

A Memória Discursiva (doravante MD) é outro importante conceito teórico-

metodológico da AD, que está diretamente relacionado ao funcionamento de uma formação 

discursiva. Isso porque uma determinada FD não concentra discursos de uma época apenas, 

mas reúne elementos que surgiram em outros contextos sócio-históricos e que reaparecem sob 

uma nova configuração. Pêcheux (1999, p.50) afirma que a Memória Discursiva deve ser 

compreendida ―não no sentido diretamente psicologista da ‗memória individual‘, mas nos 

sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da 

memória construída do historiador‖. Enquanto constructo social a MD congrega uma infinita 

rede de relações discursivas que são constantemente atualizadas, reiteradas e ressignificadas 

ao longo da história por diferentes sujeitos do discurso. 

Isso significa que ao falarmos ou escrevermos trazemos marcas de discursos que nos 

precederam, muitas vezes de forma inconsciente. É o que reforça Fernandes (2007, p. 49): ―os 

discursos exprimem uma memória coletiva na qual os sujeitos estão inscritos. Trata-se de 

acontecimentos exteriores e anteriores ao texto, e de uma interdiscursividade, refletindo 
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materialidades que intervêm na sua construção‖. A MD compreende, então, um espaço onde é 

possível perceber o embate de diferentes tipos de discursos de diferentes épocas, produzidos 

por sujeitos diferentes, sob variadas condições sócio-históricas que interferem na aparição de 

discursos posteriores. 

Para melhor entendermos essa concepção, tomemos a tirinha a seguir, criada pelo 

cartunista Laerte Coutinho, na qual o crossdressing é discutido. Na tirinha, aparece um 

homem sentado diante de uma penteadeira, usando espartilho e uma touca prendendo os 

cabelos. Sobre a penteadeira há um espelho e diversos itens de maquiagem. O personagem 

está se maquiando, quando uma voz atrás dele diz: ―Quer saber?... Você nunca será uma 

mulher de verdade!‖. O personagem, aparentemente perplexo, para o que estava fazendo e, no 

último quadrinho, olha para trás e diz ―Gente, e agora?‖. 

 

Figura 1: Tirinha de Laerte sobre o crossdressing. 

 

Fonte: <https://utopando.files.wordpress.com/2013/07/muriel643.jpg>. Acesso em: 02/11/2015. 

 

O fato de não ser atribuído autor específico ao primeiro enunciado nos leva a crer 

que se trata de um enunciado de autoria coletiva. O que aí se inscreve faz parte do discurso 

daqueles que rebatem a ideia de identidade de gênero e acreditam, equivocadamente, que 

aqueles que se travestem querem, de algum modo, ser ou imitar uma mulher. A memória 

discursiva se faz notar nesse enunciado no momento que temos a percepção de que ele remete 

a outros momentos da história, a outros momentos enunciativos; tenham eles sido veiculados 

pela mídia ou proferidos em contextos quotidianos de conversas informais. Conforme nos 

alerta Orlandi (1999, p. 64) ―a memória [...] é o saber discursivo que faz com que, ao 

falarmos, nossas palavras façam sentido. Ela se constitui pelo já-dito que possibilita todo 
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dizer‖, ou seja, só é possível encontrar sentido no enunciado do primeiro quadrinho porque 

ele já estava inscrito na memória social, porque ele já se repetiu inúmeras vezes no fio do 

discurso sobre a sexualidade, mesmo que sob outra estrutura enunciativa. Cabe aqui a 

conhecida fala de Foucault (1999a, p. 26): ―o novo não está no que é dito, mas no 

acontecimento de sua volta‖, isto é, mesmo que ele tenha se repetido várias vezes, cada 

aparição carrega em si algo de novo que se deve ao contexto atual em que ocorre a 

enunciação. 

A noção de MD na análise dos depoimentos será de vital importância uma vez que 

nos permitirá vislumbrar que outros discursos atravessam o discurso das crossdressers, de que 

outras Formações Discursivas, de que outros lugares sociais estes sujeitos participam ou são 

de algum modo atravessados na construção de sua subjetividade. 

Essa percepção se dá principalmente pela análise das relações existentes entre uma 

FD e o interdiscurso. Se por meio da memória discursiva somos capazes de perceber as 

relações de sentido entre enunciados históricos, o interdiscurso dá conta da materialidade 

histórica e linguística geradora de tais relações. 

 

Em outras palavras, o interdiscurso é o lugar em que se constituem, para um 
sujeito que produz uma sequência discursiva dominada por uma FD 
determinada, os objetos de que esse enunciador se apropria para fazer deles 
objetos de seu discurso, assim como as articulações entre esses objetos, por 
meio das quais o sujeito enunciador dará coerência a seu propósito no 
interior do intra-discurso, da sequência discursiva que ele enuncia. 

(GREGOLIN, 2005, p. 4) 

 

Nessa visão de Gregolin, o interdiscurso é o lugar onde se organizam discursos 

(objetos) já ditos, já existentes no interior de uma dada FD que servirão de base para que esse 

sujeito produza uma sequência discursiva coerente com tal FD. Nesse caso, um discurso será 

sempre perpassado por outros discursos, será sempre uma atualização de discursos já lá no fio 

da história. Dito de outro modo, a partir do interdiscurso podemos enxergar a ―presença de 

diferentes discursos, oriundos de diferentes momentos na história e de diferentes lugares 

sociais, entrelaçados no interior de uma [mesma] formação discursiva‖ (FERNANDES, 2007, 

p.49). 



32 

 

Outro ponto destacado por Gregolin é a relação entre o interdiscurso e o 

intradiscurso. Este último diz respeito ao sistema da língua usado na construção do enunciado, 

ou seja, à materialidade linguística em si. A autora defende que é na relação entre a 

materialidade linguística e a FD que se torna possível as práticas discursivas e, 

concomitantemente, a produção e o reconhecimento de sentidos na história. Gregolin (2005, 

p. 5) ressalta ainda que 

 

na história conceitual da FD, essa distinção entre língua e processos 
discursivos é determinante para o trajeto em direção à heterogeneidade: os 
processos discursivos constituem a fonte da produção dos efeitos de sentido 
no discurso e a língua, pensada como ―relativamente autônoma‖,  é o lugar 
material no qual se realizam esses efeitos de sentido. As fronteiras que 
separam aquilo que provém da autonomia relativa da língua e aquilo que 

provém da determinação das FDs são instáveis. 

 

Fica claro, então, que é no intradiscurso que se inscrevem os processos discursivos e, 

por conseguinte, os efeitos de sentido. A relativa autonomia da língua, destacada pela autora, 

torna instável as fronteiras entre o linguístico e o discursivo, assim como são instáveis as 

fronteiras entre as FD. 

Tomemos, a título de exemplo, o enunciado da tirinha anteriormente analisada –

―Quer saber?... Você nunca será uma mulher de verdade!‖ – nele vimos que esse discurso se 

inscreve no fio da memória discursiva no momento que é possível para nós determinar a que 

seguimentos da sociedade ele está relacionado e somos capazes de atribuir a ele determinados 

efeitos de sentido. Isso se torna possível primeiro pelo reconhecimento de um sistema de 

signos linguísticos que são capazes de nos transmitir sentido; segundo pela relação que 

fazemos entre o discurso por ele veiculado com outros discursos que fazem parte do mesmo 

segmento temático; nesse momento, já é possível perceber que as fronteiras entre o linguístico 

e o discursivo são muito frágeis, uma vez que sem o entendimento do código linguístico não 

existe processo discursivo. 

Esperamos com essa exposição, ter deixado clara a importância desses conceitos para 

a análise de discursos e, principalmente, alertar para o fato de que eles se encontram 

intimamente relacionados, ou seja, não é possível, por exemplo, falar de FD sem considerar os 
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efeitos de memória ali presentes que, por sua vez, necessitam das relações entre intra e 

interdiscursos para serem percebidas. 
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3 O SUJEITO EM CONSTRUÇÃO: DISCURSO, PODER E MODOS DE 

SUBJETIVAÇÃO 

 

Foucault apresenta o sujeito como objeto geral de suas pesquisas em cada uma das 

fases do seu pensamento filosófico. Junto ao sujeito, o poder é um dos principais conceitos 

abordados por Foucault. Isso se justifica pelo fato das relações sociais como um todo serem 

atravessadas por um complexo emaranhado de relações de poder, sendo elas exercidas 

principalmente por meio do discurso. O que pretendemos neste capítulo é fazer uma 

apresentação da trajetória do sujeito nas obras de Foucault e realizar uma discussão sobre o 

poder visando compreender de que modo essas relações de poder, intrínsecas à sociedade, 

influenciam nos modos de subjetivação dos sujeitos, abrindo caminho para uma compreensão 

mais específica, a saber: quais relações de poder-saber – e de que modo – concorrem na 

constituição da subjetividade crossdresser. 

 

3.1 A trajetória caleidoscópica do sujeito em Foucault 

 

Foucault, embora tenha abordado diferentes temáticas durante seu percurso 

investigativo, elegeu o sujeito como temática geral de suas pesquisas. O filósofo deixa isso 

muito claro no texto O sujeito e o poder, de 1982, quando afirma ser o sujeito – e não o poder, 

como muito críticos afirmavam – sua temática geral. Porém, foi diferente o foco investigativo 

que o estudioso empregou em cada uma das fases de sua pesquisa, o que permite um olhar 

caleidoscópico sobre o sujeito foucaultiano, isto é, os estudos do filósofo francês nos 

permitem entender o sujeito sob diferentes ângulos e perspectivas que não são excludentes, 

mas que juntos revelam a complexidade da constituição do sujeito moderno. 

Seguindo os apontamentos de Carvalho (2008), esboçaremos a noção de sujeito 

formulada por Foucault em suas três fases: arqueológica, genealógica e ética. Segundo a 

autora, a obra de Foucault traça uma ―ontologia histórica de nós mesmos‖ que está 

relacionada a três eixos: ―a) da verdade por meio da qual nos constituímos como sujeitos do 

saber; b) do campo de poder por meio do qual nos constituímos como sujeito de ação sobre os 

outros e c) da ética por meio da qual nos constituímos como agentes morais‖ (CARVALHO, 
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2008, p. 18). O saber, o poder e a ética são, assim, as três lentes através das quais o sujeito 

será examinado por Foucault em suas várias obras. 

Entre as décadas de 1960 e 1980 a investigação da noção do sujeito moderno e dos 

modos pelos quais o ser humano se afirma enquanto um sujeito da modernidade foi objetivo 

primordial para Foucault. O filósofo se contrapunha ao modelo iluminista de sujeito como 

produto natural, alheio às relações sociais, culturais, políticas e econômicas. Uma vez negada 

essa premissa, o estudioso deteve-se na investigação dos modos pelos quais o homem se torna 

sujeito. O ato de tornar-se sujeito, segundo Foucault (2014a), possui dois sentidos: ser sujeito 

submisso ao outro por meio de controle ou por uma relação de dependência; sujeito de sua 

própria identidade pelo conhecimento de si mesmo. Em ambos os casos, o sujeito aparece 

subjugado, seja pelo outro, seja pela sua própria consciência. 

Na fase arqueológica, na qual o ser humano é investigado enquanto sujeito do saber,  

duas obras são fundamentais: As palavras e as coisas e Arqueologia do saber. 

 

Em As palavras e as coisas é tratada a autotematização do ser humano na 
condição de objeto e sujeito da ciência no contexto da historicização da 
cultura ocidental. Nessa obra, o filósofo ao procurar construir um corpo de 
conhecimento moderno positivo dos seres humanos, mostra o sujeito 
moderno como um novo objeto de discursos, como um objeto que produz e 
como um objeto que vive o mundo natural ou biológico. O sujeito moderno é 
aí concebido não como aquele que está na origem dos saberes, nem como 
produtor de saberes, no entanto, é um produto, constituído no interior de 

saberes (CARVALHO, 2008, p. 18-19). 

 

Na obra citada por Carvalho (2008) aparece uma noção de sujeito enquanto produto 

do saber, não como produtor dele. O sujeito moderno passa a ser objeto das ciências, objeto 

esse que produz e vive no mundo natural, mas que, para Foucault, deixa de ser fonte, deixa de 

ser a origem de onde emana o saber. Em outras palavras, ―o homem emerge não apenas como 

sujeito e objeto do conhecimento, mas também, ainda que paradoxalmente, como o 

organizador do espetáculo em que aparece‖ (DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 31-32). 

É ainda em As palavras e as coisas que Foucault declara a ―morte do sujeito‖ ou a 

―morte do homem‖ fazendo referência ao anúncio feito por Nietzsche da morte de Deus. 

Quando Nietzsche declara a morte de Deus faz referência ao fim do teocentrismo, ou seja, 

Deus deixa de ser o centro do conhecimento e o homem passa a ocupar esse centro. Contudo, 
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para Foucault, nesse momento o homem também morre, pois o filósofo não o concebe como 

fonte e produtor de conhecimento, mas como produto. O homem passa ser objeto do saber, 

mas sem a liberdade existencial, sem autonomia de ser senhor do seu próprio sentido criado a 

partir de suas próprias ações. ―Dessa forma, estabelece-se uma ruptura com a concepção de 

um sujeito agente e consciente de sua história, de um homem essencial, fonte da liberdade, da 

verdade e do conhecimento‖ (CARVALHO, 2008, p. 19). 

Já em A arqueologia do saber, obra de caráter mais metodológico escrita com a 

finalidade de responder alguns questionamentos levantados pela crítica sobre As palavras e as 

coisas, Foucault analisa o saber de uma época examinando de modo mais específico as 

práticas discursivas em torno da produção de conhecimento, práticas estas que ele chamou de 

epistemes. No texto de A arqueologia do saber, o filósofo francês vai defender, inicialmente, 

o conceito de formação discursiva, já apresentado neste texto, e ressaltar a ideia de que o 

sujeito ocupa um determinado lugar na ordem do discurso e, por isso, não é totalmente livre 

para falar o que quiser em qualquer lugar e nem é dono do que fala. O sujeito não pode ser 

responsabilizado pelo sentido que adquire aquilo que enuncia, pois o seu discurso emana 

exatamente da posição enunciativa que ele ocupa. 

 

As diversas modalidades de enunciação, em lugar de remeterem à síntese ou 
à função unificante de um sujeito, manifestam sua dispersão: nos diversos 
status, nos diversos lugares, nas diversas posições que pode ocupar ou 
receber quando exerce um discurso, na descontinuidade dos planos de onde 
fala. Se esses planos estão ligados por um sistema de relações, este não é 
estabelecido pela atividade sintética de uma consciência idêntica a si, muda e 
anterior a qualquer palavra, mas pela especificidade de uma prática 

discursiva (FOUCAULT, 2008, p. 61, grifos do autor). 

 

Pelas palavras de Foucault (2008) é possível perceber de modo mais claro o 

raciocínio que colocamos no parágrafo anterior: os atos enunciativos, a produção de discursos 

não é de responsabilidade única do sujeito enunciador (não reflete apenas uma intenção 

discursiva pessoal), ou seja, um discurso nunca pertence a um sujeito específico, pelo 

contrário; o discurso se constitui na/pela dispersão do sujeito: nos diversos lugares, status e 

posições sociais que ele pode ocupar e a partir dos quais exercerá um determinado discurso. 

Assim sendo, ―tornar-se sujeito remete a questionamentos acerca de quem fala, [de onde fala], 
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quem detém o direito institucional ou jurídico de proferir tal discurso‖ (CARVALHO, 2008, 

p. 20-21). 

Quando estamos diante de um noticiário de TV, por exemplo, e o repórter convida 

uma economista para falar sobre a situação econômica brasileira, não estamos diante de um 

fato aleatório, pois alguém com formação em economia é que pode falar com mais 

propriedade sobre o assunto abordado na reportagem. Isso se dá pelo fato do lugar de onde ela 

fala (universidade, por exemplo) ser institucionalmente reconhecido, o que confere à fala da 

economista status de enunciado, uma vez que só pode ser proferido por alguém que ocupa 

certa posição institucionalizada. Nesse sentido, é importante reafirmar que esse discurso 

institucionalizado não pertence à economista convidada; qualquer economista poderia ocupar 

aquela posição e tomar para si o ato enunciativo proferido. Existe, assim, nos enunciados, um 

lugar vago que poderá ser tomado por diferentes sujeitos que estejam autorizados a falar – só 

os sujeitos autorizados entram na ordem do discurso. 

É possível notar que o estudo realizado em A arqueologia do saber corrobora com 

aquele de As palavras e as coisas no sentido de que o homem por si só não é detentor nem 

produtor do saber, mas se constitui enquanto sujeito a partir dele. 

A segunda fase das pesquisas de Foucault, denominada genealogia, examina os 

modos pelos quais o ser se constitui nas relações de poder que o rodeiam. Para Dreyfus e 

Rabinow (1995, p. 176) ―o indivíduo é o produto de desenvolvimentos estratégicos 

complexos no campo do poder e de múltiplos desenvolvimentos nas ciências humanas‖, o que 

significa dizer que as relações de poder estão estreitamente relacionadas ao saber produzido 

por essas ciências sobre o sujeito. Por isso se diz que o sujeito se constitui nas relações de 

―poder-saber‖ que emanam da sociedade. Para compreender essa relação entre o poder e o 

saber é preciso levar em consideração o fato de que o processo de produção de discursos 

(logo, também de saberes) será sempre controlado por um feixe de relações de poder. Tais 

relações de poder agem excluindo ou limitando a circulação de determinados discursos na 

sociedade ou ainda usando tais discursos como forma de objetivação e subjetivação do ser 

humano; isso nos permite perceber uma série de efeitos de poder nestes discursos 

(DOMINGOS, 2009). Destarte, na segunda fase Foucault não abandona a arqueologia, mas 

sim promove a união dos dois métodos para pensar sobre o modo como o saber construído 

sobre o homem pelas ciências humanas passou a ser usado como instrumento de poder para 

tornar sujeito o ser humano. 
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Na segunda parte do meu trabalho, eu estudei a objetivação do sujeito no que 
chamarei as ―práticas divisoras‖. O sujeito é ou dividido no interior dele 
mesmo, ou dividido dos outros. Esse processo fez dele um objeto. A 
separação entre o louco e o homem são de espírito, o doente e o indivíduo 
em boa saúde, o criminoso e o ―rapaz gentil‖ ilustra essa tendência 
(FOUCAULT, 2014a, p.118). 

 

A partir do momento que o homem se torna objeto de estudo, ele passa a ser 

dividido, rotulado, classificado; seja em relação a si próprio, ou em relação aos outros. Os 

exemplos de separação que Foucault (2014a) cita surgiram com o advento das clínicas 

psiquiátricas, dos hospitais e das prisões. Nessa segunda fase, Foucault vai analisar as 

transformações ocorridas em determinadas práticas institucionais no que se refere ao 

tratamento dado àqueles que eram classificados como loucos, doentes, criminosos etc., com 

foco para os castigos e atos de violência a que estes eram submetidos tendo por objetivo 

disciplinar e produzir corpos úteis e dóceis. Essas práticas institucionais fazem parte do poder 

―disciplinar‖ que surge na sociedade moderna ocidental. Tal poder é exercido 

primordialmente sobre os corpos dos indivíduos, pois é neles que são aplicadas as proibições, 

as obrigações e as limitações (CARVALHO, 2008). 

Segundo Fischer (2012) é com Vigiar e punir que Foucault vai dar início à fase 

genealógica. A obra traz uma trajetória histórica da violência nas prisões com foco para as 

relações entre poder e opressão, além de fazer uma discussão sobre o processo de surgimento 

das prisões e as diferentes formas de punição. 

 

 O preso de Vigiar e punir é objeto de produção de saberes, na medida em 
que seu corpo se oferece e, ao mesmo tempo, resiste à normalização. 
Classificado, julgado, exercitado, comparado, diferenciado, hierarquizado, 
homogeneizado, excluído – em uma palavra, normalizado –, o homem dos 
cárceres incorpora literalmente uma ―arte de punir e de ser punido‖. Ele 
aprende a docilidade de um corpo que se reconhece como vigia de si mesmo, 
e se esmera em tornar-se apto, produtivo, capaz, disposto a um 

aprisionamento jamais percebido como tal (FISCHER, 2012, p. 60). 

 

O preso retratado na obra citada por Fischer (2012) é ao mesmo tempo cativo, 

paciente e cobaia. Empresta seu corpo à produção de saberes sobre o ser humano enquanto é 
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normalizado, enquanto os castigos corporais tentam, de algum modo, trazê-lo de volta à 

produtividade. O saber então produzido a partir desses ―experimentos‖ é usado para intimidar, 

alertar à sociedade dos perigos que correm aqueles que fugirem à normalidade. A pedagogia e 

a medicina passam a se esforçar na aplicação de métodos, ações e instrumentos que previnam 

determinados comportamentos libertinos que venham acometer os sujeitos. Tais ações se dão 

por meio da disciplina. Para Foucault (1999c, p. 177), 

 

a ‗disciplina‘ não pode se identificar com uma instituição, nem com um 
aparelho; ela é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo que 
comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, 
de níveis de aplicação, de alvos; ela é uma ‗física‘ ou uma ‗anatomia‘ do 
poder, uma tecnologia. 

 

Tudo passa, então, a ser regularmente vigiado por esse poder disciplinar, seja em 

casa pelas famílias, nas escolas pelos mestres, na igreja pelos pastores; nada pode escapar à 

disciplinarização. Com isso, tais relações de poder-saber passam a modelar o sujeito moderno 

que, disciplinado, torna-se vigia de si mesmo – sujeito ao outro, sujeito a si mesmo. 

Em A vontade de saber, primeiro livro da História da Sexualidade, Foucault parte 

também das relações de poder para delinear uma genealogia da sexualidade na modernidade, 

ou seja, de que modo as relações de poder configuram o ser humano moderno enquanto 

sujeito de sua sexualidade. Para traçar essa história, o filósofo francês se posiciona contrário à 

hipótese repressiva do poder, isto é, Foucault (1999b) defende que o poder não é totalmente 

repressivo no que diz respeito à sexualidade. O que se observou foi a regulação do sexo ―por 

meio de discursos úteis e públicos e não pelo rigor da proibição‖ (FOUCAULT, 1999b, p. 

28). Segundo o autor, pode ter havido toda uma aparelhagem para regular a produção dos 

discursos sobre o sexo, mas isso em determinados lugares. O que se operou foi a legitimação 

de instituições que passaram a ter o controle do quê, como e onde o sexo poderia ser 

discursivisado. Enquanto que para a sociedade de modo geral, em seu cotidiano, uma série de 

restrições e metáforas foi infligida para se falar sobre sexo, os setores médicos, pedagógicos e 

religiosos desenvolveram métodos de produção de saber sobre sexualidade que fizeram 

proliferar uma série de discursos sobre o sexo. Nesses espaços autorizados, como a igreja, por 

exemplo, era obrigatório que o sujeito, quando falasse no confessionário sobre sexo, o fizesse 
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de modo claro e detalhado para que fosse possível ao pastor compreender o pecado cometido 

e aplicar a pena devida para sua remissão. 

Criou-se, assim, um conjunto de elementos organizadores em torno do discurso da 

sexualidade, conjunto esse que passou a se chamar dispositivo da sexualidade. De maneira 

geral, na concepção foucaultiana, entende-se por dispositivo 

 

um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas. Em suma o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O 
dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos 
(FOUCAULT, 1984, p. 243). 

 

Nesse sentido, um dispositivo da sexualidade engloba todas as práticas discursivas 

que se desenvolveram no ocidente ligadas à produção de saberes sobre o sexo – sejam essas 

práticas promovidas pela religião, pela ciência, pela política, pela economia ou pela moral –

que de algum modo promoveram o controle e a normatização sobre o corpo e os prazeres por 

meio da produção de ―verdades‖. 

Na concepção de Carvalho (2008) o dispositivo da sexualidade também não deve ser 

entendido como um tipo de poder disciplinar que atua apenas sobre o indivíduo particular 

como forma de controle, tal dispositivo atua também ―pela regulação das populações através 

do biopoder agindo sobre a espécie humana. Passa então, do nível do corpo individual para o 

nível da vida coletiva‖ (CARVALHO, 2008, p. 24). 

Também segundo Foucault (1999b) seria essa forma de poder centrada na vida – 

biopoder – a responsável pela sociedade normalizadora em que vivemos. De acordo com o 

filósofo, as sociedades modernas contam com uma forma de governo que investe no corpo 

vivo da população. Diferentemente dos governos soberanos de antigamente, centrados na 

figura de um rei que tinha poder sobre a morte e a vida de seu povo, a forma de governo 

centrada na biopolítica esforçou-se por criar mecanismos de controle social que visam o 

―bem-estar‖ do corpo biológico da população. São exemplos desses mecanismos as ações de 

governamentalidade sobre a natalidade, a habitação, a saúde pública e a educação das pessoas. 

Ainda de acordo com o filósofo francês, tais ações da biopolítica, por meio do biopoder, não 

se deram de modo gratuito pelo Estado: 
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Este biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao 
desenvolvimento do capitalismo, que só pode ser garantido à custa da 
inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um 
ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos 

(FOUCAULT, 1999b, p. 132). 

 

O que se pretendia era a criação de uma população que fosse, ao mesmo tempo, mão-

de-obra e mercado consumidor. Mas para isso, seria preciso domesticar esses corpos, torná-

los úteis, saudáveis e dóceis. É aqui que o sexo entra como principal ferramenta de controle. 

Isso porque o sexo está entre os dois principais eixos a partir dos quais se desenvolveu o 

controle sobre a vida dos sujeitos: primeiro, controlando o sexo se controla o corpo do sujeito, 

ou seja, adestra-se o corpo para uma melhor distribuição do tempo e das forças dedicadas às 

atividades do cotidiano; segundo, é por meio do sexo que se controla a natalidade de uma 

população e os efeitos globais que ela pode causar. Por todos esses motivos, os discursos 

acerca da sexualidade foram institucionalizados e regulados pelo Estado. O exercício do 

biopoder tornara-se indispensável. 

Pelo exposto, é possível inferir que o exercício do biopoder exige a relação já 

mencionada entre o poder e o saber. Sem a produção de saberes sobre o ser humano que se 

deu na modernidade, seria praticamente impossível pensar numa política centrada na vida. A 

partir dessa genealogia do poder centrada no corpo, notamos um sujeito constituído 

primordialmente a partir das relações de poder-saber que emanam do dispositivo da 

sexualidade. Destarte, o sexo aparece aqui como um instrumento de subjetivação do sujeito 

moderno. 

No terceiro momento, em que analisa o ser ético, Foucault vai analisar os modos 

pelos quais os seres humanos tornam-se sujeitos. Isso significa analisar as formas como os 

indivíduos constroem, por eles mesmos, sua experiência enquanto sujeito. Esse estudo está 

dividido em duas obras que dão continuidades à sua História da sexualidade: O uso dos 

prazeres e O cuidado de si. Em ambas, Foucault elege o domínio da sexualidade para 

averiguar a maneira pela qual o ser humano pode reconhecer-se como sujeito de uma 

sexualidade, ―verificando assim como se efetua a relação de cada um consigo mesmo, e, no 

caso, com o próprio sexo e, a partir daí, como se constrói e emerge sua subjetividade‖ 

(CARVALHO, 2008, p.25). 
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Foucault elege o campo da sexualidade para falar da atitude ética do sujeito por 

considerá-lo, como já discutido na genealogia, um sistema no qual atuam diferentes maneiras 

de interdição, o que leva o sujeito a produzir discursos sobre si próprio, em relação a seus 

desejos. É importante ressaltar que a ética aqui discutida não se trata daquela que emana de 

um sistema de normas morais que são infligias sobre a sociedade. A ética da qual fala 

Foucault refere-se às relações que o sujeito mantém consigo mesmo: os modos pelos quais o 

indivíduo constitui a si mesmo enquanto sujeito de suas próprias ações. Em suas pesquisas 

sobre o sujeito, importou a Foucault investigar os modos pelo quais os seres humanos tornam-

se sujeitos de uma sexualidade, uma vez que o sexo, para o filósofo, é visto como um campo 

mais interior do sujeito sobre o qual durante muito tempo este foi levado a falar, a produzir 

discursos, a construir saberes sobre si mesmo. É nesse sentido que nos propomos investigar os 

modos de constituição ética do sujeito crossdresser por meio dos depoimentos escritos por 

eles próprios: esperamos vislumbrar as atitudes éticas praticadas por essas pessoas para se 

tornarem sujeitos de seus desejos. 

Em O uso dos prazeres, Foucault (2006, p.11) coloca seu objetivo claramente: 

―Analisar as práticas pelas quais os indivíduos foram levados a prestar atenção a eles próprios, 

a se decifrar, a se reconhecer e se confessar como sujeito de desejo, estabelecendo de si para 

consigo uma certa relação que lhes permite descobrir, no desejo, a verdade de seu ser‖. Ou 

seja, com a sociedade governada pela biopolítica, o sujeito foi levado a construir uma verdade 

sobre si mesmo centrada na sexualidade, no desejo. É nesse raciocínio que é possível 

vislumbrar mais claramente o sujeito ético estudado por Foucault: ele é aquele que foi levado 

a refletir, pelo biopoder, sobre si próprio, sua sexualidade, seu desejo e a partir dessa reflexão 

construir uma verdade sobre si que serviria para vigiar a si próprio, seu corpo, sua sexualidade 

e seu próprio desejo. Aqui notamos mais claramente o ser humano tornar-se sujeito de si 

próprio. 

Foucault propõe que o ser humano moderno busque outros modos de subjetivação, 

mas que estes não estejam relacionados às ambições capitalistas da biopolítica. Se o ser 

humano foi capaz de se constituir enquanto sujeito de uma sexualidade regulada por essa 

forma de política, que ele possa agora tornar-se eticamente sujeito de uma sexualidade livre, 

que o faça feliz por suas próprias escolhas, não por aquelas reguladas pela moral político-

cristã. Nesse sentido o filósofo francês vai se interessar pelas sexualidades que fogem ao 

modelo social apregoado pelo Estado, estudando a homossexualidade, por exemplo, e os 

diferentes modos de subjetivação que se concebem a partir dela. 
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É nesse contexto que ganha importância, segundo Carvalho (2008), a noção de 

técnicas de si. Para a autora, tais técnicas são conjuntos formados por práticas definidoras de 

uma estética da existência, ―ou seja, práticas reflexivas e voluntárias por meio das quais os 

homens não somente se fixam regras de conduta, como também procuram transformar-se, 

modificar-se, em seu ser singular e fazer de sua vida uma obra de arte‖ (CARVALHO, 2008, 

p. 26). As técnicas ou práticas de si seriam exatamente as tomadas de atitude ética, pelo 

indivíduo, que resultam em ações diretas sobre seu próprio corpo ou comportamento com o 

objetivo claro de tornar-se sujeito de uma verdade sobre si. Nas palavras de Foucault (2014c, 

p. 266) as técnicas de si 

 

permitem aos indivíduos efetuar, sozinho ou com a ajuda de outros, certo 
número de operações sobre seu corpo e sua alma, seus pensamentos, suas 
condutas, seu modo de ser; transformar-se afim de atingir certo estado de 

felicidade, de pureza, de sabedoria, de perfeição ou de imortalidade. 

 

A trajetória que fizemos até agora tem seu ápice na concepção do sujeito ético por 

Foucault: primeiro o ser humano torna-se sujeito enquanto objeto de saber; depois, a partir do 

saber construído, é subjetivado pelas relações de poder-saber e, por fim; enquanto sujeito 

atravessado por essas relações, passa a atuar sobre si mesmo, sobre seu corpo e torna-se um 

ser ético. Essa seria a evolução do sujeito nos estudos de Foucault. O que se espera do sujeito 

ético é que ele consiga transformar-se e atinja esse estado de felicidade, de perfeição. No 

entanto, para o filósofo francês, tal felicidade só será plena quando as transformações 

realizadas pelos sujeitos resultarem de escolhas livres, e não impostas pelo poder. 

 

3.2 Relações em círculo: poder e resistência 

 

Foucault (2014a, p. 121) propõe que a investigação sobre as relações de poder 

tomem como base ―as formas de resistência aos diferentes tipos de poder‖, isto é, ―mais do 

que analisar o poder do ponto de vista de sua racionalidade interna, trata-se de analisar as 

relações do poder por meio do enfretamento das estratégias‖. Para Foucault, o poder não é 

unilateral. O que se tem é um enfrentamento constante de relações em que concorrem forças 

que tentam se sobrepor umas as outras. Não se pode, então, estudar simplesmente o poder 
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pelo poder, é necessário antes entender de que modo e a partir de quais estratégias os sujeitos 

resistem e enfrentam as redes de poder que a todo tempo querem envolvê-los. 

Ainda segundo Foucault (2014a, p. 134) ―o poder só se exerce sobre ‗sujeitos livres‘, 

e enquanto são ‗livres‘ – entendamos por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante 

de si um campo de possibilidade em que várias condutas, várias reações e diversos modos de 

comportamentos podem apresentar-se‖. Logo, a liberdade é entendida como um pré-requisito 

para que possam se estabelecer relações de poder. Se o sujeito se encontra em estado de 

escravidão ou similar, no qual não existe nenhuma possibilidade de lutar, ou de pelo menos 

revidar, discordar; estamos diante de outra forma de dominação. Não podemos confundir, 

pois, relações de poder com dominação, mas entendê-las como uma arena em que concorrem 

visões diferentes, onde a todo momento uma tenta se sobrepor a outra, instaurando, assim, a 

agonística do poder. Conforme Castelo Branco (2008, p. 141) ―o enfrentamento agonístico 

pressupõe campos de lutas sempre abertos, pela razão de que são constituídos por forças em 

lutas estratégicas sem descanso‖, o que nos leva a refletir que, para compreendermos a 

construção ética do sujeito crossdresser, precisamos entendê-lo como alguém em constante 

agonística contra as relações de poder que se opõem aos seus desejos, enquanto busca 

conhecer e/ou encontrar a si mesmo, ou seja, enquanto busca a verdade de si. 

Em suas análises das relações de poder e das estratégias de resistência, Foucault 

(2014a) toma como ponto de partida oposições como o poder dos homens sobre as mulheres, 

dos pais sobre os filhos, da medicina sobre a população, oposições estas que segundo ele se 

desenvolveram mais recentemente e que fazem parte da vida cotidiana das pessoas. Com isso 

Foucault pretende esclarecer que o poder não se exerce apenas por um ente dominador, como 

por exemplo, o Estado, mas que ele pode ser percebido nas mais simples relações 

interpessoais do dia a dia; além disso, o objetivo dessas lutas não seria criticar uma instituição 

de poder, grupo ou classe específica, mas uma determinada forma de poder. 

 

Essa forma de poder se exerce sobre a vida quotidiana imediata, que 
classifica os indivíduos em categorias, designa-os por sua individualidade 
própria, liga-os à sua identidade, impõe-lhes uma lei de verdade que lhes é 
necessário conhecer e que os outros devem reconhecer neles. É uma forma 
de poder que transforma os indivíduos em sujeitos. Há dois sentidos para a 
palavra ―sujeito‖: sujeito submisso ao outro pelo controle e pela 
dependência, e sujeito ligado à sua própria identidade pela consciência ou 
pelo conhecimento de si. Nos dois casos, essa palavra sugere uma forma de 

poder que subjuga e submete. (FOUCAULT, 2014a, p. 123) 
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A partir desse excerto entendemos que as lutas quotidianas se travam contra essas 

formas de poder que buscam impor verdades ao sujeito e subjugá-los, objetivá-los. Para citar 

um exemplo que está diretamente relacionado à nossa pesquisa, tomemos o caso do sistema 

heteronormativo sobre o qual nossa sociedade está ancorada. Sob o regime desse sistema, a 

sociedade segue modelos binários que classificam a população em Homens/Mulheres, 

Heterossexuais/Homossexuais, por exemplo, modelos esses que são responsáveis pela 

proliferação de discursos machistas e preconceituosos que de certa forma já se consolidaram 

como verdade não só em nosso país, mas no mundo todo. Esse comportamento machista, ao 

que parece, infelizmente já se tornou parte constitutiva do sujeito masculino heterossexual, 

causando grandes constrangimentos não só a mulheres e homossexuais, mas também ao 

heterossexual masculino que não compartilha do ideal machista. Abaixo, disponibilizamos 

uma tirinha de Laerte que ilustra bem esse nosso exemplo. Na tirinha, Rubão se sente 

incomodado pelo fato do homem sentado no sofá ao lado preferir ler em vez de observar as 

coxas de sua namorada e, principalmente, por não perceber que ela está sem calcinha. 

 

Figura 2. Tirinha de Laerte. 

 

Fonte: < http://thevault69.blogspot.com.br/2011/06/tirinhas-do-laerte.html>. Acesso em 22/12/2015. 

 

É possível perceber nessa tirinha um exemplo da fala de Foucault quando ele diz que 

as formas de poder quotidianas ―impõe-lhes [aos sujeitos] uma lei de verdade que lhes é 

necessário conhecer e que os outros devem reconhecer neles‖ (FOUCAULT, 2014a, p. 123). Na 

tirinha, o machismo é uma vontade de verdade que se produz a partir da exigência de Rubão 

que o outro olhe para sua garota, uma vez que é isso que costuma acontecer nos casos de 

machismo: o homem machista briga quando o outro olha, deseja sua mulher. O homem lendo 

jornal, ao fugir a essa regra, serve como exemplo de resistência a esse modelo de homem 
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heterossexual machista que necessariamente tem que olhar para a mulher como um objeto 

sexual. 

Essa forma de poder que institui essa ideia de masculinidade se propaga todos os dias 

desde a forma de criação diferenciada para meninos e meninas, até a propagação de discursos 

de diferentes instâncias da sociedade que de certa forma legitima uma superioridade 

socialmente criada da masculinidade. Essa é uma forma de poder que transforma o indivíduo 

em sujeito, um sujeito duplamente assujeitado: tanto submisso pelo controle do outro, quanto 

sujeito de sua própria identidade. 

Esse tipo de luta se dá em nossa sociedade, segundo Foucault (2014a), pelo fato de 

ter se desenvolvido, a partir do século XVI, uma nova forma de poder político, o Estado, que 

incorporou às suas estratégias uma complexa rede de técnicas de poder individualizantes e 

totalizadoras provenientes de antigas instituições cristãs; técnicas essas que Foucault nomeou 

de poder pastoral. 

O cristianismo instituíra esse tipo de poder com objetivo de garantir a salvação dos 

indivíduos no outro mundo. Essa técnica parte do princípio de que algumas pessoas são aptas 

a servir ao próximo enquanto pastor, alguém que vai guiar o indivíduo pelo caminho da 

salvação; não como alguém que ordena ou exerce um poder soberano, mas que está disposto a 

dar a vida pela salvação do outro. Logo, é um tipo de poder que objetiva atingir cada 

indivíduo de modo particular, durante toda a sua vida. Segundo Foucault (2014a, p. 125), para 

exercer essa forma de poder é preciso conhecer a cabeça das pessoas, ―forçá-las a revelar seus 

segredos mais íntimos. Ela implica um conhecimento da consciência e uma aptidão a dirigi-

la‖. Isso significa que essa forma de poder leva o indivíduo à produção de saberes, de verdade 

sobre si mesmo, verdade essa imprescindível para que o pastor pudesse aconselhá-lo e levá-lo 

à salvação. 

Ainda de acordo com Foucault (2014a), a partir do século XVIII, a estrutura desse 

poder pastoral, nos moldes do cristianismo, começou a enfraquecer; no seu lugar, contudo, 

desenvolve-se uma forma nova de organização desse poder pastoral em torno de uma nova 

entidade: o Estado. Esse novo poder pastoral conservou algumas técnicas do antigo, mas com 

novos objetivos. A preocupação desse novo poder pastoral é garantir a salvação do indivíduo 

não no outro mundo, mas aqui embaixo mesmo. Salvação, nesse novo contexto, significa 

garantir saúde, bem-estar, segurança, etc.; essas novas dádivas terrestres vêm substituir as 

graças que seriam alcançadas na outra vida. 
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Enquanto o poder pastoral cristão era exercido por um pastor, um indivíduo que 

escolhia dedicar sua vida à salvação do próximo, o novo poder pastoral é exercido 

principalmente por aparelhos ou instituições do Estado, como os hospitais, a polícia, as 

escolas etc., embora Foucault ressalte que instituições antigas como a família também foram 

mobilizadas pelo Estado para exercer funções pastorais. Esses novos objetivos também 

precediam a necessidade de construir um saber sobre o indivíduo. Foucault (2014a, p. 127) 

afirma que esse saber se desenvolveu a partir do homem em torno de dois polos: ―um, 

globalizante e quantitativo, dizia respeito à população; outro, analítico, dizia respeito ao 

indivíduo‖; temos, assim, um poder que atua sobre os corpos individuas que, de certa forma, 

busca torná-los unos, classificá-los em grupos maiores, torná-los homogêneos. Foucault vê 

nesse tipo de poder, individualizante e totalizante ao mesmo tempo, um problema que precisa 

ser combatido. Conforme ele aponta, 

 

o problema, ao mesmo tempo, político, ético, social e filosófico que se 
apresenta a nós, hoje, não é de tentar liberar o indivíduo do Estado e de suas 
instituições, mas de nos livrarmos, nós, do Estado e do tipo de 
individualização que a ele se prende. Precisamos promover novas formas de 
subjetividade, recusando o tipo de individualidade que se nos impôs durante 

vários séculos. (FOUCAULT, 2014a, p. 128, grifo do autor). 

 

O que Foucault sugere é que não basta combater as formas de individualização 

promovidas pelo Estado, o que se precisa é de novas formas de subjetividade que sejam 

capazes de se sobrepor àquelas, libertando a todos nós das amarras do poder pastoral do 

Estado. De certo modo, as pequenas lutas a que nos referimos anteriormente, as que se dão 

entre homens e mulheres, pais e filhos etc., são modos complexos de resistência que a todo 

momento se opõem à individualização promovida por instituições pastorais. 

Como vimos, as relações de poder-saber contribuem para uma objetivação do sujeito 

no sentido de criar formas de vida que de certa forma submetem o sujeito a um sistema de 

controle exercido por diversas instituições sociais. Nesse contexto, Foucault defende a 

necessidade de novas formas de subjetivação que se sobreponham à objetivação promovida 

pelas relações de poder. Na seção seguinte, discutiremos os apontamentos de Foucault sobre 

essas novas formas de subjetivação tendo em vista que estas são possíveis a partir de uma 

atitude ética do sujeito que Foucault vai chamar de ―cuidado de si‖. 
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3.3 A vida como obra de arte: o cuidado de si e a parrhesia  

 

O texto base para esta discussão sobre o cuidado de si será a aula ministrada por 

Foucault no Collège de France, em 1982, intitulada A hermenêutica do sujeito, no qual ele 

retrata o modo como a antiguidade clássica desenvolveu alguns cuidados ou práticas sobre si 

mesmos que levavam o indivíduo a fazer de sua vida uma obra de arte. 

O cuidado de si, a ideia de preocupar-se consigo mesmo e de exercer determinadas 

práticas sobre seu corpo e sua vida, desenvolve-se no pensamento filosófico da Grécia antiga 

tendo como principais referências Sócrates e Gregório de Nissa, não apenas como um 

princípio, mas como uma prática constante, uma espécie de modo de vida. De acordo com 

Foucault (2014b, p. 180), ―pode-se dizer que, em toda a filosofia antiga, o cuidado de si foi 

considerado, ao mesmo tempo, como um dever e como uma técnica, uma obrigação 

fundamental e um conjunto de procedimentos cuidadosamente elaborados‖ com o objetivo de 

promover o encontro do sujeito consigo mesmo, com sua verdade. Porém, ainda conforme o 

autor, essa prática não se restringe à vida filosófica, nem surge com o pensamento filosófico, 

mas, de modo geral, era uma prática valorizada em toda a Grécia. 

Foucault (2014b, p. 180) aponta o Alcibíades13 como ponto de partida para o estudo 

do cuidado de si, destacando três questões referentes ao cuidado de si, a saber: o cuidado de si 

com a política, com a pedagogia e com o conhecimento de si. A primeira questão diz respeito 

ao fato de que a prática de ocupar-se de si mesmo não é apenas uma tarefa para jovens ou para 

adultos, mas sim algo que deve ser feito durante toda a vida. Diz o autor: ―ocupar-se de si não 

é, então, uma simples preparação momentânea para a vida; é uma forma de vida‖ 

(FOUCAULT, 2014b, p. 181), de modo que para se conseguir uma vida plena, para que se 

tenha a liberdade de sua alma há que se viver sempre voltado para si mesmo. 

A segunda questão diz respeito à pedagogia. Sempre com base no Alcibíades, 

Foucault assevera que o cuidado de si se faz necessário pelo fato da pedagogia ser falha, de 

modo que o ocupar-se de si objetiva também promover a ―formação‖ do indivíduo quando 

jovem. Na fase adulta essa tarefa ganha novas funções: a) função crítica: o cuidado de si deve 

possibilitar o desapego aos maus hábitos e falsas opiniões advindas da ―multidão‖ ou dos 

―maus mestres‖; b)função de luta: a prática de si deve ser entendida como ―um combate 

                                                                 
13

 O Alcibíades é um dos diálogos escritos por Platão. A obra é usada por Foucault para refletir sobre o cuidado 

de si que o jovem Alcibíades praticava sob a orientação do filósofo Sócrates. 
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permanente‖. O indivíduo deve estar preparado para enfrentar as mais diferentes 

adversidades, sua alma deve estar sempre pronta; c) função curativa e terapêutica: aqui 

Foucault (2014b, p. 182) lembra a noção de phatos que existia na cultura grega, ―que significa 

tanto a paixão da alma quanto a doença do corpo‖, sendo necessário aplicar tanto ao corpo 

quanto à alma expressões como cuidar, curar etc. 

A terceira questão, por sua vez, diz respeito ao conhecimento de si. Para que o 

sujeito possa atingir esse conhecimento de si mesmo, sua relação consigo mesmo deve ser 

orientada por um mestre ou conselheiro, que será responsável por orientar a relação do sujeito 

com a verdade14. É nesse trabalho com a verdade que Foucault (2010) vai discutir a noção de 

Parrhesía, pois segundo o autor ―a obrigação e a possibilidade de dizer a verdade nos 

procedimentos de governo podem mostrar de que modo o indivíduo se constitui como sujeito 

na relação consigo e na relação com os outros‖ (FOUCAULT, 2010, p. 42). 

A palavra grega parrhesía, de acordo com Foucault (2010, p. 42), pode ser traduzida 

como "dizer tudo" e, com mais frequência, por ―fala franca‖. Nesse sentido, o parrhesiasta é 

aquele que possui a virtude, o dever e a técnica de dirigir a consciência do sujeito na relação 

consigo mesmo. Tal virtude consiste na capacidade de dizer a verdade que o sujeito precisa 

para subjetivar-se. 

A parrhesía, então, é o modo como o mestre ou conselheiro transmite ao seu pupilo 

os discursos verdadeiros, de modo responsável, claro e direto, tendo a liberdade de assim 

fazer outorgada pelo sujeito. Tais discursos verdadeiros, porém, em nada se relacionam com 

discursos retóricos ou lisonjeiros, pelo contrário, Foucault (2014b) argumenta que estes se 

distanciam cada vez mais das relações amorosas que poderiam existir entre mestre e pupilo. 

É nesse sentido que Foucault (2010) ressalta que o parrhesiasta não é um técnico da 

medicina ou da alma, mas sim alguém com mais idade, boa reputação e que domina a técnica 

da parrhesía, ou seja, que é capaz de transmitir ao outro toda a verdade ou, de certo modo, a 

verdade que fosse necessária em uma dada situação. Assim, o parrhesiasta tem o poder de 

transformação do outro por meio da verdade. Através desta, pode lhe trazer melhorias no 

modo de viver e ver o mundo. 

                                                                 
14

 A verdade não é vista como algo dado a priori nos estudos foucaultianos. Foucault não concebia a existência 

de uma verdade única e absoluta, mas regimes de verdades que se estabeleciam a partir dos processos de 

subjetivação que constituem os sujeitos num determinado tempo e espaço. 
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Ainda de acordo com Foucault (2010, p. 44), ―o dizer-a-verdade do outro, como 

elemento essencial do governo que ele exerce sobre nós, é uma das condições essenciais para 

que possamos formar a relação adequada conosco mesmos, que nos proporcionará a virtude e 

a felicidade‖. Isso significa dizer que o papel do outro é fundamental no processo de 

subjetivação. O ―dizer-do-outro‖ como técnica de governamentalidade auxilia no encontro 

necessário entre sujeito e verdade. Contudo, vale salientar que essa transmissão da verdade só 

será considerada parrhesía – e, portanto, positiva – se partir de uma atitude compromissada e 

generosa do mestre. 

Tendo em vista esses aspectos do cuidado de si, cabe-nos refletir sobre como esses 

modos de subjetivação se dão atualmente; como, nos dias de hoje, os indivíduos atuam sobre 

si mesmos; quais são as técnicas usadas para promover novas formas de subjetivação, 

contraponde-se às formas de objetivação, pois esse era o objetivo de Foucault quando estudou 

as práticas de si na antiguidade clássica: compreender melhor como se dão esses processos na 

atualidade. Sales (2008, p. 4) destaca alguns aspectos importantes a serem considerados 

quanto aos modos de subjetivação: 

 

 Na experiência da vida como obra de arte as curvas da dobra estão presentes 
nesse retorno sobre si mesmo, que visa não à construção de identidade, mas 
o desvio do que se é para ser um outro. Não há, portanto, um modelo a ser 
atingido, uma forma perfeita, mas a possibilidade de um exercício da 

liberdade na composição de um estilo de vida. 

 

O que o autor chama de ―curvas da dobra‖ são as novas possibilidade, novas 

perspectivas, novos modos de subjetivação. Segundo ele, essa atitude ética do retorno a si 

mesmo possibilita um exercício de liberdade que permite ao sujeito criar para si um estilo de 

vida que lhe permita viver da melhor maneira possível, não existindo nesse processo um 

modelo a ser seguido, o que resulta da própria ideia de liberdade. 

A sexualidade é um dos campos em que Foucault discute as questões relacionadas ao 

cuidado de si. Ao estudar sobre sujeitos de sexualidades tidas como desviantes, o autor 

enxergou neles um modo de vida em que outras práticas de subjetivação permitem ao sujeito 

um contato com novas formas de liberdade. Seus estudos serviram de base para a formulação 

de um conjunto de estudos voltados a essas novas possibilidades de ser sujeito de sua própria 

vontade, estudos estes que se convencionou chamar de Teoria Queer. É preciso enfatizar que 



51 

 

Foucault não criou esta teoria, apenas é um dos teóricos em que ela se baseia. A seguir 

falaremos a respeito desses estudos queers, mostrando como os sujeitos que são estudados 

aparecem como possibilidades de caminhos que levam às ―curvas da dobra‖. 

 

3.4 O queer é resistência? 

 

Nesta seção, pretendemos discutir sobre os pontos de contato entre os estudos de 

Foucault sobre poder e modos de subjetivação e a escola de pensamento que se convencionou 

chamar de Teoria Queer. Mais especificamente, esperamos apresentar os sujeitos alvos de 

estudos dessa teoria (gays, lésbicas, travestis, transexuais, crossdressers etc.) como exemplos 

de modos de subjetivação e focos de resistência às relações de poder que tratamos nas seções 

anteriores. Lembrando que não se pretende aqui apontar tais sujeitos como modelos ou como 

saída única para o combate às formas de objetivação social, mas simplesmente apontá-los 

como possibilidades, descrevê-los como formas existentes de exercício de liberdade; não 

pensando que tais sujeitos sejam imunes aos poderes sociais que legitimam estilos de vida, 

mas que são livres exatamente por conseguirem lutar contra tais modos de objetivação e 

atingir um estado de satisfação. Nas palavras de Louro (2013, p. 25) ―não se trata, pois, de 

tomar sua figura como exemplo ou modelo, mas de entendê-la como desestabilizadora de 

certezas e provocadora de novas percepções‖. 

De acordo com Tamsin Spargo (2006) a Teoria Queer não possui um momento 

específico de origem, mas há um consenso de que tenha surgido no final dos anos 1980, nos 

Estados Unidos, com uma série de conferências acadêmicas sobre estudos gays e lésbicos de 

caráter pós-estruturalistas, tanto é, segundo o autor, que a teoria se vale de várias ideias de 

teóricos dessa escola de pensamento, ―incluindo os modelos psicanalíticos de identidade 

descentrada e instável, de Jacques Lacan, a desconstrução de estruturas binárias conceituais e 

linguísticas, de Jacques Derrida e, é claro, o modelo de discurso, saber e poder, de Foucault‖ 

(SPARGO, 2006, p. 37-38). Desses fundamentos, já é possível perceber que a Teoria Queer 

não se filia a nada que seja normatizador. 

 

A teoria queer não é um quadro de referência singular, conceitual ou 
sistemático, mas sim uma coleção de compromissos intelectuais com as 
relações entre sexo, gênero e desejo sexual. [...] O termo descreve um leque 
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diverso de práticas e prioridades críticas: leituras da representação do desejo 
pelo mesmo sexo em textos literários, filmes, música e imagens; análise das 
relações de poder sociais e políticas da sexualidade; críticas do sistema sexo-
gênero; estudos de identificação transexual e transgênero, de 

sadomasoquismo e de desejos transgressivos (SPARGO, 2006, p. 8). 

 

O foco da Teoria, então, está nos sujeitos e nas formas de sexualidade tidas como 

transgressoras pela sociedade heteronormativa, incluindo aquelas que dizem respeito à 

identidade de gênero. Configura-se como uma linha de estudo bastante ampla que pretende 

discutir não a gênese desses fatores, mas o modo como se dão as relações entre essas formas 

de subjetividade e os sistemas preestabelecidos socialmente. 

O termo ―queer‖, por sua vez, tem sua origem nos EUA e, de início, era usado no 

discurso homofóbico como um termo pejorativo para designar homossexuais femininos ou 

masculinos. Posteriormente o termo é adotado pelos movimentos políticos pelos direitos de 

gays e lésbicas como uma forma de marcar um posicionamento político. O termo acaba 

ganhando uma carga semântica maior e se estendendo a todas as formas de sexualidade, 

comportamentos e posicionamentos que se mostrassem contrários aos modelos normativos. 

Segundo Louro (2013, p. 7-8): 

 

queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da 
sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, 
drags. É o excêntrico que não deseja ser ―integrado‖ e muito menos 
―tolerado‖. Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro nem 
o quer como referência; um jeito de pensar e de ser que desafia as normas 
regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do 
―entre lugares‖, do indecidível. Queer é um corpo estranho, que incomoda, 

perturba, provoca e fascina. 

 

Queer é, por natureza, um lugar de resistência. Aos sujeitos citados por Louro é 

perfeitamente cabível acrescentar o crossdresser. Este é um exemplo emblemático de corpo 

―estranho que incomoda‖ e que indiscutivelmente assume a ambiguidade como lugar de 

construção de si. Com isso, ressaltamos que queer não tem como referente apenas o sujeito 

homossexual, tento em vista que drags e crossdressers são lugares de subjetividade também 

(no caso dos crossdressers talvez principalmente) ocupados por heterossexuais. Por fim, 

queer se estende a todo aquele que vai contra os modelos heteronormativos da sociedade. 
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Nesse quadro da Teoria Queer, Foucault aparece, conforme já citado, como uma das 

bases para a reflexão sobre o modo como são construídas socialmente as imagens desses 

sujeitos queers. ―Foucault não é a origem da teoria queer, nem a teoria queer é o destino de 

Foucault‖ (SPARGO, 2006, p. 9), mas seus estudos sobre a sexualidade muito contribuíram 

para a organização do pensamento queer, principalmente no que diz respeito ao entendimento 

de Foucault de que a sexualidade, assim como o sujeito, são discursivamente produzidos e de 

que modo as relações de saber e poder, em determinados momentos da história, engendraram 

discursos que marginalizaram determinadas subjetividades, claramente aquelas que aqui 

chamamos de queer. 

Spargo (2006) chama atenção para o fato de que o mundo atual tem se mostrado mais 

receptivo com a cultura queer, com a cultura gay. Ou pelo menos é possível ver uma intenção 

(positiva?) dos meios midiáticos, de alguns grupos políticos, da indústria televisiva de expor 

os sujeitos queers com o intento de inseri-los numa ―normalidade‖ em que alguns já estão e 

outros não se interessam por estar. O fato é que a história não pode esconder as atrocidades a 

que já submeteu homossexuais. Apenas para citar um exemplo, Gomes (2015, p.13) afirma 

que no século XVII, em Portugal, a igreja católica, em seus documentos oficiais, afirmava que 

 

os homossexuais violavam a Lei Divina e a própria natureza, e deveriam ser 
sempre castigados com a morte. [...] Visto como um dos principais desvios 
morais a ser perseguido, o ―pecado nefando‖ foi criminalizado pelas 
Ordenações Afonsinas (1478-1477), Manuelinas (1514-1521) e Filipinas 
(1603). Devido à intensa perniciosidade atribuída a esta prática, a Lei geral 
mandava que quem a cometesse fosse queimado e ―feito por fogo em pó, por 
tal que já nunca de seu corpo, e sepultura possa ser ouvida memória‖. 

 

Os reflexos de tais Leis e modos de pensar ainda são claramente percebidos hoje, 

embora mais atenuados. É preciso refletir sobre até que ponto a sociedade mudou sua forma 

de pensar e até que ponto o sistema capitalista absorveu a cultura queer e a está vendendo 

como um produto e, o pior: sob uma máscara de apoio à diversidade. O próprio Foucault 

(1999b, p. 10), quando fala da hipótese repressiva, descreve o pensamento da burguesia sobre 

as sexualidades ilegítimas: ―Se for mesmo preciso dar lugar às sexualidades ilegítimas, que 

vão incomodar noutro lugar: que incomodem lá onde possam ser reinscritas, senão nos 

circuitos da produção, pelo menos no do lucro‖. Se é possível perceber um melhor 

acolhimento das diversas sexualidades, não se pode negar o mérito daqueles que se viram 
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excluídos e lutaram para conseguir respeito e um lugar na sociedade, mas também não 

podemos excluir o fato de que o sistema capitalista percebeu, num determinado momento, que 

seria muito mais produtivo criar um mercado consumidor específico do que um sistema de 

―recuperação‖ desses sujeitos, o que demandaria gastos. Sem dúvida temos aqui uma dialética 

que merece atenção em outras oportunidades de pesquisa. 

Nesse espaço de tempo entre a condenação à morte e a ―aceitação‖, muitas foram as 

lutas de homens e mulheres homossexuais que buscavam seus direitos de viver em paz com 

sua sexualidade. Não pretendemos aqui fazer uma linha do tempo sobre esse percurso de luta, 

mas apontar alguns acontecimentos cruciais que servem de exemplo de resistência. 

Um dos períodos mais notáveis dessa luta foi quando surgiram os primeiros casos de 

AIDS nos Estados Unidos, na década de 1970, e no caso do Brasil, na década 1980. É preciso 

lembrar que os primeiros casos da doença a serem identificados causaram uma espécie de 

pânico mundial pelo fato do vírus atacar o sistema imunológico do corpo e fazer com que 

pequenas doenças, como uma gripe, se agravassem rapidamente e se tornassem fatais. Como 

os primeiros casos foram identificados em seu maior número em homossexuais, a AIDS foi 

vista por muito tempo como uma ―doença gay‖; contribuiu para isso também o fato de 

existirem poucas explicações sobre o surgimento da doença e nenhuma cura. De acordo com 

Spargo (2016, p. 32), ―os discursos populares que erroneamente representavam a AIDS como 

uma doença gay contribuíram para uma renovada homofobia e criaram a necessidade de uma 

revisão das estratégias assimilacionistas‖, ou seja, se fazia necessária uma frente política que 

fosse capaz de combater tais discursos discriminatórios. 

Nos Estados Unidos, Spargo (2006) aponta o grupo ACT UP como um dos principais 

na luta contra o preconceito, principalmente aquele advindo da AIDS. Entre as ações do grupo 

está a invasão da bolsa de valores de Nova York e a interrupção de transmissões de telejornais 

pela CBS (Columbia Broadcasting System – rede de TV americana). Outros grupos mais 

radicais, em resposta a agressões físicas sofridas por gays, decidiram patrulhar as ruas prontos 

para aplicar justiça com as próprias mãos, como é o caso dos grupos Queer Nation e Pink 

Panthers. Tal realidade foi retratada na série de TV norte-americana Queer as folk, produzida 

pela Showtime nos EUA e Canadá e exibida em cinco temporadas de 2000 a 2005. No Brasil a 

série foi chamada de Os assumidos. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Columbia_Broadcasting_System
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Figura 3. Cena da série Queer as Folk. 

 

Fonte:<https://33.media.tumblr.com/29f0dc5931e181e0ff6a8231b1292
737/tumblr_inline_mm1ljyCtpt1qz4rgp.jpg>. Acesso em 17 de maio de 

2016. 

 

Em sua quarta temporada, a série retratou a filiação de Justin (à esquerda na imagem) 

– um dos personagens principais e que sofreu violenta agressão física de um colega de escola 

– ao grupo Pink Posse, composto de aproximadamente seis homossexuais que, uniformizados, 

decidiram percorrer as ruas da Liberty Avenue, em Pittsburgh, revidando a qualquer ataque 

físico ou verbal contra homossexuais. Inicialmente as ações do grupo pareceram sensatas, mas 

em seguida Cody (à direita na imagem) revela uma inclinação à violência gratuita. Chega, por 

exemplo, a encenar beijos em locais públicos frequentados majoritariamente por 

heterossexuais com o intuito de revidar com violência a qualquer reação negativa das pessoas. 

O grupo chega ao fim quando Cody aponta uma arma para um casal que recriminou um beijo 

entre ele e Justin; nesse momento, Justin percebe que está se tornando o tipo de pessoa que ele 

queria inicialmente combater. 

Claro que ações desse tipo não geraram uma imagem positiva para o movimento gay, 

talvez por esse motivo não tenham ganhado muito força. Os grupos Queer Nation e Pink 

Panthers logo decidiram investir também em palestras anti-homofobia em bares 

heterossexuais e campanhas midiáticas e artísticas contra propagandas homofóbicas 

(SPARGO, 2006). 

No Brasil também há exemplos de grupos homossexuais que lutaram contra a falta 

de informação da população e principalmente contra instituições da sociedade, como a mídia, 

a religião e a medicina, que detinham (e ainda detêm) grande poder sobre as massas e que 

contribuíram para a exclusão social de homossexuais. Pedro e Veras (2015) relatam que no 
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ano de 1983 jornais do Rio de Janeiro (Jornal do Brasil) e São Paulo (Notícias populares) 

publicaram manchetes sobre a AIDS que traziam os seguintes dizeres, respectivamente: 

―Brasil já registra 2 casos de câncer-gay‖ e ―Peste-gay já apavora São Paulo‖. Para os autores, 

―mais do que informar os leitores sobre uma questão de saúde até então desconhecida, os 

meios de comunicação atualizaram preconceitos, medos e vergonhas já relacionados ao 

câncer e a peste‖ (PEDRO; VERAS, 2015, p.35), além disso, ao estabelecer uma ligação 

direta entre a doença e a homossexualidade, tais meios de comunicação também contribuíram 

para fortalecer o preconceito contra gays. 

No tocante à religião, a igreja católica protagonizou, em meados da década de 1980, 

um episódio que também contribuiu para a estigmatização dos homossexuais quando o 

cardeal arcebispo do Rio de Janeiro publicou um artigo no Jornal do Brasil, no qual defendia 

que a AIDS era ―um castigo divino contra as ‗inversões‘ na sexualidade‖; além disso, ―em 

1986, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) reprovou a primeira campanha 

nacional contra a Aids promovida pelo Ministério da Saúde‖ (PEDRO; VERAS, 2015, p. 36). 

O motivo da reprovação se deu pelo incentivo ao uso da camisinha e da ideia de 

―permissividade sexual‖ e ―sexo por prazer‖ que as campanhas veiculavam. 

Na área da medicina, Pedro e Veras (2015) apontam o caso do médico João Lélio 

Mattos Filho que, em 1985, em ocasião do XIX Congresso Brasileiro de Patologia Clínica, 

defendeu que os homossexuais já nasciam predispostos à AIDS, uma vez que seriam 

―portadores de imunodeficiência precoce‖. Como vemos, três grandes instituições da 

sociedade que são produtoras de discursos ditos ―verdadeiros‖ sobre a humanidade 

contribuíram para a construção de relações de saber e poder que relacionaram a AIDS aos 

homossexuais e que de alguma forma proporcionaram uma visão deturpada dessas pessoas, 

causando um verdadeiro estado de aversão. 

 Concomitante a esses acontecimentos, instaurou-se uma relação heterogênea: ao 

passo que vários discursos pregavam a homossexualidade como sinônimo de doença, 

fortaleceram-se diferentes grupos de homossexuais que passaram a combater tais 

preconceitos, exemplo disso é o Grupo Gay da Bahia (GGB) que, a partir de campanhas, 

conseguiu, em 1985, que o Ministério da Saúde extinguisse o código que definia a 

homossexualidade como ―desvio ou transtorno sexual‖, ou seja, como doença (PEDRO; 

VERAS, 2015). 
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Além do GGB, o Grupo Somos, de São Paulo, e o jornal Lampião da esquina, do Rio 

de Janeiro, encabeçaram uma luta contra a AIDS a partir de estratégias e campanhas que eram 

feitas pelos próprios homossexuais, ou seja, de certa forma ―os discursos discriminatórios 

desencadeados pela epidemia contribuíram para o empoderamento dos sujeitos 

[homoafetivos]‖ (PEDRO; VERAS, 2015, p. 37), uma vez que estes, em vez de recuar, 

protagonizaram formas de resistência tanto à doença, quanto aos discursos discriminatórios. 

Tais fatos corroboram com o pensamento de Foucault no sentido de não haver espaço para 

relações de poder e saber onde não seja possível existir resistência. E no momento que tais 

sujeitos assumem um posicionamento ético, se colocam enquanto sujeito de resistência, eles 

estão desenvolvendo lutas contra a objetivação promovida pelos sistemas de governo; são 

nessas lutas que podemos perceber novas formas de subjetivação. Isso porque esses sujeitos 

não aceitam simplesmente ser objeto de conhecimento científico, seja medicinal, jurídico ou 

mesmo das ciências sociais, mas almejam, em vez disso, ser vistos como sujeitos de sua 

própria história e, como nos orientou Sales (2008), viver da melhor maneira possível. 

 

3.5 Corpo montado15, corpo ressignificado: a produção de sentidos no crossdressing 

 

O ato de compreender a constituição do sujeito moderno passa pela compreensão 

primordial de que as relações de poder-saber atuam principalmente sobre os corpos dos 

sujeitos. Isso nos leva a refletir a respeito da visão dos estudos foucaultianos no que se refere 

à noção de corpo. Os estudos em Análise do Discurso, talvez especialmente no Brasil, 

consideram o corpo como lugar de produção de sentido, ou seja, o corpo tanto é objeto como 

fonte de discursos. Nesse sentido, é necessário refletirmos sobre o modo como a AD concebe 

esse corpo discursivo para que possamos pensar o lugar que o corpo ocupa em nossa pesquisa 

sobre o sujeito crossdresser, pois é na superfície da pele que as marcas de subjetividade 

crossdresser parecem ser mais perceptíveis. 

Esse grau maior de percepção se dá exatamente pelo fato de que no crossdressing – 

assim como no processo de montagem das travestis e drag queens – os adereços socialmente 

                                                                 
15

 O ato de ―montar‖ o corpo diz respeito ao processo de transformação do corpo masculino, no caso da nossa 

pesquisa, por meio de roupas, adereços, enchimentos, perucas, apliques, maquiagens etc., para torná -lo 

―efeminado‖. O grau de feminilidade que o corpo assumirá pode variar de acordo com o objetivo que se quer 

atingir. Algumas drag queens, por exemplo, optam por adornar-se de forma mais cômica (caricata), enquanto 

outras se vestem de maneira mais elegante. 
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entendidos como pertencentes ao feminino adornam os corpos dos sujeitos e inscrevem ali, de 

forma bastante explícita, diferentes sentidos. Sentidos esses que não emanam apenas da roupa 

e demais acessórios femininos, mas também dos gestos corporais, trejeitos, tom de voz, 

enfim, comportamentos femininos que o indivíduo assume quanto está montado. Tudo isso se 

inscreve e torna-se visível no corpo, como marcas. Marcas que o próprio indivíduo grava em 

seu corpo como forma de indicar o pertencimento, ou a intenção de pertencer, a um 

determinado grupo, a uma determinada identidade (LOURO, 2000). 

É, então, como lugar de produção de discursos, de sentido, como prática discursiva 

que a AD toma o corpo como uma categoria de análise, pois é possível ver no corpo e através 

dele vestígios das relações de poder-saber que a sociedade infligiu sobre ele e, principalmente, 

as formas de resistência, os contra-discursos16 que o sujeito pratica. Esses vestígios são 

linguísticamente perceptíveis seja na fala desses indivíduos, ou nos elementos verbais e não-

verbais – simbólicos – dos quais seu corpo se torna veículo. 

Destarte, a primeira consideração sobre o corpo enquanto lugar de discurso que se 

faz necessária, de acordo com Milanez (2009), é a de que ele se diferencia do corpo biológico. 

A AD não se atém ao corpo físico/biológico que trabalha, que pratica esportes, que faz sexo, 

que estuda; ela não analisa o corpo em exercício de suas funções sociais e biológicas do 

cotidiano. Importa à Análise do Discurso o corpo em sua existência histórica. ―O corpo deve 

ser visto como um lugar de inscrições, produções ou constituições sociais, políticas, culturais 

e geográficas. O corpo não se opõe à cultura, um atavismo resistente de um passado natural; é 

ele próprio um produto cultural, o produto cultural‖ (GROSZ, 2000, p. 84). 

Entender o corpo como lugar que abriga as inscrições, produções ou constituições 

das diferentes relações que o ser humano pode estabelecer com o outro e consigo mesmo 

significa vislumbrá-lo como alvo dos efeitos de sentido sócio-historicamente produzidos pelas 

diferentes esferas de conhecimento que ao longo da história da humanidade foram 

institucionalmente agraciadas com o poder de produzir verdades. 

Para Nascimento (2013) o corpo tem se destacado na atualidade devido ao fluxo 

discursivo incessante que atua sobre ele. O sujeito tem sido levado constantemente a refletir 

sobre seu corpo incitado pela proliferação de diversas materialidades linguísticas que 

                                                                 
16

 ―Contra-discurso‖ é usado aqui para designar uma prática discursiva ou um ato discursivo que surge em 

oposição a outro, como forma de resistência. Nesse contexto de resistência, pode ser entendido como aquilo ―que 

se toma por verdade e valor positivo em um dado meio social‖ (NÓBREGA FILHO, 2011, p.11). 
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veiculam discursos responsáveis pela construção, em diferentes esferas da sociedade, de 

corpos dóceis e úteis. Segundo a autora, sobre o corpo 

 

ecoam matizes de saberes que tentam enquadrá-lo sob as mais diferentes 
designações, ressaltando que não há um único olhar sobre o corpo, mas que 
esse é moldado pelo jogo das verdades fabricadas em diferentes épocas. 
Com isso, os modos de definição do corpo, agregam-no sob o viés da 
Antropologia, Sociologia, Psicologia, Medicina, Psiquiatria, etc., 
inscrevendo-o entre comportamentos, culturas e doenças, numa visão física, 
dividindo-o entre alma e corpo, razão e emoção. O que nos interessa é o 
distanciamento com essas concepções, pois pretendemos compreendê-lo na 
perspectiva linguístico-discursiva, como um enunciado sobre o qual se 

produzem diferentes efeitos de sentidos. (NASCIMENTO, 2013, p.19) 

 

A partir dessa colocação da autora percebemos que o corpo se tornou objeto de 

diferentes áreas de estudo e que cada uma dessas áreas promoveu um saber sobre ele, fazendo 

com que este fosse atravessado por diferentes efeitos de verdade. Ao mesmo tempo em que 

nos distanciamos das noções construídas por essas áreas citadas, uma vez que nos interessa a 

perspectiva discursiva em que o corpo se inscreve na sociedade, também as levamos em 

consideração para poder compreender a maneira pela qual os saberes produzidos por essas 

ciências serviram de alicerce para relações de poder que, no decorrer da história, imprimiram-

se sobre os corpos, subjetivando-os (NASCIMENTO, 2013). 

O campo da sexualidade pode ser considerado um dos principais alvos de produção 

de verdades construídas ao longo da história pelas ciências supracitadas. Resultam da 

produção de verdades, em determinadas épocas, por algumas dessas ciências, por exemplo, os 

principais sistemas binários que dividem a humanidade até hoje: homem e mulher, hetero e 

homossexual, normal e pervertido, doente e são, ou ainda práticas sexuais legítimas e 

ilegítimas. 

Louro (2000) assevera que muitos encaram a sexualidade como algo construído 

―naturalmente‖, como um atributo fisiológico com o qual todos nós nascemos e está fadado a 

se desenvolver para um lado ou para outro (masculinidade ou feminilidade). Para a autora, 

aceitar essa ideia significa jogar por terra todos os argumentos sobre a dimensão social e 

política ou do caráter construído que estudos mais recentes defendem sobre a sexualidade. Ou 

seja, significa permanecer preso nas vontades de verdade produzidas em outras épocas pelas 

ciências médico-pedagógicas, que encerraram os corpos em processos de disciplinarização. 
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Tal concepção usualmente se ancora no corpo e na suposição de que todos 
vivemos nossos corpos, universalmente, da mesma forma. No entanto, 
podemos entender que a sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias, 
representações, símbolos, convenções... Processos profundamente culturais e 
plurais. Nessa perspectiva, nada há de exclusivamente "natural" nesse 
terreno, a começar pela própria concepção de corpo, ou mesmo de natureza. 
Através de processos culturais, definimos o que é — ou não — natural; 
produzimos e transformamos a natureza e a biologia e, conseqüentemente, as 
tornamos históricas. Os corpos ganham sentido socialmente. A inscrição dos 
gêneros — feminino ou masculino — nos corpos é feita, sempre, no 
contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa 
cultura. As possibilidades da sexualidade — das formas de expressar os 
desejos e prazeres — também são sempre socialmente estabelecidas e 
codificadas. As identidades de gênero e sexuais são, portanto, compostas e 
definidas por relações sociais, elas são moldadas pelas redes de poder de 

uma sociedade. (LOURO, 2000, s/p). 

 

A autora é bastante elucidativa sobre o caráter cultural que a sexualidade e, por 

conseguinte, o corpo, assume. Tal caráter é intensificado quando Louro liga a sexualidade a 

rituais, linguagens, símbolos, convenções, dentre outros, que são elementos sócio-

culturalmente definidos. Principalmente: são elementos mutáveis, que implicam a 

participação social ativa do sujeito, isto é, o sujeito também é responsável por definir sua 

sexualidade e por escolher a forma como vai representar social ou simbolicamente essa 

sexualidade em seu corpo. Nessa concepção não há espaço para a visão limitada no ―natural‖ 

e cria-se um contra-discurso em relação às verdades construídas em torno dos sistemas 

binários. 

Esse contra-discurso funda-se, como fica claro no trecho de Louro (2000), na ideia 

de que os corpos são construídos socialmente e que os gêneros (masculino e feminino) são 

inscritos nos corpos a partir de uma determinada cultura e, portanto, carregam marcas e são 

construídos culturalmente. A sexualidade deve ser, então, entendida como fruto das relações 

de poder-saber de uma determina sociedade, não como algo puramente natural. 

Vale ressaltar que as relações de poder-saber que determinarão essa sexualidade não 

necessariamente precisam ser negativas, pois elas podem emanar não só de um sistema de 

governo que vise enquadrar o sujeito no sistema heteronormativo, como também podem 

surgir das formas de resistência a esses sistemas de governo, como contra-discursos que 

também exercem relações de poder-saber. 



61 

 

Ainda sobre o modo como os corpos são sócio-culturalmente produzidos, Nóbrega 

Filho (2011) chama a atenção para as técnicas corporais que precisam ser mobilizadas para 

que esse corpo seja moldado de acordo com a demanda cultural de cada sociedade. Não se 

trata aqui apenas daquela demanda capitalista que disciplina o corpo visando o lucro, mas 

também das demandas individuais de cada um, dos saberes socialmente construídos 

necessários para que uma crossdresser, por exemplo, saiba o que significa o feminino na sua 

cultura e de que modo precisa agir sobre seu corpo para imprimir nele esse gênero. As 

técnicas corporais da qual fala o autor referem-se às normas, padrões e regras sobre como o 

corpo deve ser produzido em cada cultura ou subcultura. Tais regras remontam às demandas 

de uso do corpo nessas culturas. 

Se pensarmos que o corpo feminino, nos dias atuais, para atender as exigências de 

uma demanda da moda precisa ser magro e esbelto, enquanto o masculino precisa ser alto, 

esguio e ao mesmo tempo malhado, podemos compreender de forma mais clara essas 

imposições normativas, que também se estendem a outros campos da sociedade – algumas 

profissões, por exemplo, exigem determinados ―tipos‖ de corpo. 

Nesse mesmo sentido podemos pensar o caso do sujeito crossdresser. Para atender a 

demanda do gênero feminino em nossa cultura, na qual a crossdresser deseja se inscrever por 

meio do uso de roupas femininas, mesmo que esporadicamente, precisa fabricar um corpo que 

corresponda à vontade de verdade sobre o corpo e o modo de se vestir feminino, de 

preferência bonito e atraente (VENCATO, 2013). 

Tomemos de empréstimo o que Nóbrega Filho (2011) diz a respeito da travesti, que 

nesse caso, de certo modo, se aplica também ao sujeito crossdresser. Com o objetivo de 

ocupar o lugar de um ―ser feminilizado‖, 

 

ele terá de modificar o seu corpo até que consiga atingir o resultado exigido 
pela demanda performática de gênero – consequentemente atualizada no 
corpo [...]. Para isso, ele terá de ter o conhecimento do que seja ser feminino, 
ser mulher, o que é ser homem, como não ser masculino, qual discurso 

atravessa tal universo (do gênero), etc. (NÓBREGA FILHO, 2011, p.26). 

 

Torna-se indispensável, nesse caso, o saber culturalmente construído, a verdade 

sobre o que é ser mulher e o que é ser homem em nossa sociedade e de que modo reproduzir 
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isso em nossos corpos. Observemos que o autor destaca a importância de se conhecer os 

discursos que atravessam o universo dos gêneros, o que nos permite mais uma vez afirmar 

que o gênero é também uma construção discursiva, na medida em que é preciso legitimar 

como verdade um discurso, numa determinada época, sobre o que é ser mulher e o que é ser 

homem. 

Seguindo esse raciocínio, quando uma crossdresser coloca uma roupa feminina, usa 

um acessório e usa maquiagem, ela não agiu de forma aleatória, mas sim porque pretendeu 

atender a uma espécie de acordo social discursivamente construído de que aqueles elementos 

o inscreveriam em uma determinada condição social que está relacionada ao feminino. 

Mesmo que não seja o objetivo de muitas crossdressers assumir definitivamente o gênero 

feminino, no momento que se montam elas assumem temporariamente esse papel. Nesse caso, 

usando novamente as palavras de Nóbrega Filho (2011) sobre travestis, mas que nesse caso se 

aplicam também às crossdressers, podemos inferir que estas se definem sobre diferentes 

discursos e saberes, que o autor divide em normativos e aqueles ligados à Teoria Queer: 

 

[...] para os discursos normativos, ele é um indivíduo patológico, 
pecaminoso, transgressor da moral e da naturalizadora norma padrão do 
gênero; já, segundo outros (contra)discursos, como o da Teoria Queer, ele é 
um indivíduo que realiza uma performance de gênero distinta da esperada de 
seu sexo, não se definindo como mulher, mas ao contrário, podendo ser visto 
como estando no entremeio de todo binarismo genérico, não devendo, então, 
ser compreendido como antinatural – pelo fato de apresentar 
simultaneamente características daquilo que pode ser apontado como 
masculino e feminino (pênis e seios, por exemplo), uma vez que a 
problemática do gênero, compreendida normativamente como natural, na 

verdade é, para a Teoria, de ordem discursiva (NÓBREGA FILHO, 2011, 
p.27, grifos do autor). 

 

Viver na fronteira dos binarismos é uma característica dos indivíduos queers 

(LOURO, 2013). É importante ressaltar, a partir dessa citação de Nóbrega Filho (2011), que 

assim como existe o discurso definidor do que é ser homem e do que é ser mulher, existem os 

saberes que produzem vontades de verdade sobre o que é ser travesti, crossdresser, gay, drag 

queen. E é valendo-se desse conhecimento sobre o que é ser crossdresser – no sentido 

colocado pela Teoria Queer, sobre essa possibilidade de viver na fronteira, que o sujeito 

praticante do crossdressing atua sobre seu corpo, inscrevendo discursivamente práticas de 



63 

 

subjetividade feminina. Para compreendermos melhor esse ato de fabricação do corpo no 

crossdressing, observemos a tirinha abaixo, do cartunista Laerte Coutinho: 

 

Figura 4. Processo de montagem. 

 

Fonte: < http://murieltotal.zip.net/arch2009-03-08_2009-03-14.html>. Acesso em: 29 de maio de 2016 

 

No primeiro quadrinho da tirinha vemos um homem diante de um espelho aplicando 

batom sobre os lábios. O segundo quadrinho traz uma imagem mais aberta da cena, na qual é 

possível ver o mesmo homem sentado num banquinho depilando as pernas. No terceiro, o 

homem, agora diante de um espelho maior, que lhe proporciona uma imagem mais completa 

de seu corpo, arruma uma peruca de fios roxos na cabeça, fixando com o auxilio de grampos 

de cabelos. É possível agora visualizar seu corpo mais claramente: alto, magro e liso após a 

depilação. Ele usa uma calcinha amarela e o vestido azul está colocado quase à altura da 

cintura. No quarto e último quadrinho, o homem, ou melhor, a mulher, já está completamente 

montada. Saltos altos vermelhos e o vestido azul, aparentemente tomara que caia, e costas 

nuas completam o ―look‖. A personagem também usa brincos, pulseiras e maquiagem nos 

olhos. O cenário mudou: se encontra caminhando na rua com gestos elegantes e femininos. O 

último quadrinho traz também um balão com a seguinte fala: ―às vezes um cara tem que se 

montar, ué!‖. 

A tirinha exibe um passo a passo do processo de montagem. Primeiro o batom, 

depois a depilação, em seguida o cabelo e por último o vestido. Todas essas ações e técnicas 

para significar o feminino são impressas sobre o corpo, que sofre mudanças físicas 

(depilação) e simbólicas para se adequar ao novo papel social que passa a desempenhar. São 

esses símbolos sobre o corpo que causam efeitos de sentido sobre o feminino, que o torna 

veículo de discursos e saberes sobre o crossdressing e sobre o que é ser mulher em nossa 
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sociedade. Os efeitos de sentido que emanam da tirinha nos permitem compreender bem 

porque a Teoria Queer advoga que o corpo é social, cultural e linguisticamente produzido. 

Esse é o corpo objeto da Análise do Discurso. 

Outro fator que precisa ser considerado na tirinha é o enunciado verbal, que é o 

posicionamento linguisticamente materializado pelo sujeito (crossdresser?) sobre o processo 

de montagem: ―às vezes um cara precisa se montar, ué!‖ aparece como uma resposta à 

sociedade, ao outro que poderia ter perguntado: ―o que significa isso?‖. Nessa pseudo resposta 

é possível perceber que o sujeito não abriu mão do gênero masculino a que biologicamente 

pertence, o que fica subentendido pelo uso da palavra ―cara‖, o que se tem é a produção de 

uma vontade de verdade que legitima o desejo do sujeito de vestir-se como uma mulher. 

Partindo do pensamento de Foucault: ―Porque esse enunciado e não outro em seu lugar‖, 

podemos perguntar: porque ―cara‖ e não outro termo ou pronome em seu lugar? Por que ele 

não usou um termo feminino para designar-se naquele momento? O efeito de sentido que 

emana dessa escolha linguística é que o sujeito se encontra na fronteira entre o masculino e o 

feminino e que isso lhe traz satisfação. Esse parece ser um posicionamento que um sujeito 

crossdresser assumiria. 

A partir dessa análise do processo de montagem representado na tira, esboçamos de 

que modo o corpo é tratado na AD, enquanto lugar de produção de discursos, enquanto prática 

discursiva e também como é possível que o corpo seja ressignificado a partir da ação do 

sujeito, que atua sobre si mesmo – um exemplo claro do que Foucault (2014c) chama de 

técnicas de si – para tornar-se sujeito de seus desejos. 

Na seção seguinte, ampliaremos a discussão sobre o corpo como lugar de produção 

de sentidos, como lugar de resistência aos conjuntos de normas que o poder disciplinar dita 

aos sujeitos. Veremos que existem espaços de refúgio em que corpos ―indisciplinados‖ 

buscam abrigo e acolhimento para vivenciar novas formas de ser sujeito. 

 

3.6 Outros corpos, outros espaços: a noção de heterotopia no crossdressing 

 

Os corpos heterotópicos são cavalos de carrossel que saem do círculo e 
andam sozinhos, como no filme de Mary Poppins; são, simultaneamente, 
gigantes e liliputianos, como nas viagens de Gulliver; são a denúncia da 
farsa do Mágico de Oz; são Dom Quixote e Sancho Pança, misturados, 
lutando contra moinhos de vento, moinhos de prepotência, moinhos de 
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medicalização, moinhos de patologização; são Lampião e Maria Bonita num 
corpo só, contra os coronéis e os poderes dos muitos sertões e das diversas 
secas da vida, dos sertões da vida e dos tantos tipos de vidas secas. 

(MARINHO, 2015, p. 17-18). 

 

A noção de heterotopia que aparece no excerto de Marinho (2015) foi apresentada 

por Foucault em 1967 no texto intitulado Outros espaços (FOUCAULT, 2009), que só veio a 

ser publicado em 1984. O autor discorre sobre uma noção de espaço que se opõe aos lugares 

utópicos. Nesta seção, pretendemos discutir essa noção de espaço heterotópico objetivando 

caracterizar como tal alguns espaços criados/frequentados por crossdressers. Além disso, 

faremos uma transposição do conceito de heterotopia para pensar o corpo como lugar 

heterotópico. Enquanto lugar de significação, de produção de sentido, o corpo também se 

apresenta enquanto lugar de resistência às formas de poder-saber que o subjetivam 

cotidianamente (MARINHO, 2015). É dessa premissa que o caracterizaremos enquanto 

espaço heterotópico. 

Foucault (2009, p. 412) inicia seu texto descrevendo ―grosseiramente‖ a história do 

espaço, começando pela Idade Média. Para o filósofo francês esse período caracterizou-se por 

possuir um ―conjunto hierarquizado de lugares‖. Existiam, segundo ele, lugares considerados 

sagrados e lugares profanos, lugares que eram protegidos e outros que ficavam abertos e sem 

defesa, lugares urbanos e lugares rurais. Havia ainda, de acordo com a teoria cosmológica, 

lugares considerados supracelestes que se opunham ao lugar celeste, e este ao terrestre. No 

lugar terrestre era possível encontrar mais uma divisão de lugares: ―havia os lugares onde as 

coisas se encontravam colocadas porque elas tinham sido violentamente deslocadas, e depois 

os lugares, pelo contrário, onde as coisas encontravam sua localização e seu repouso naturais‖ 

(FOUCAULT, 2009, p. 412). Essa era a configuração do espaço medieval: um ―espaço de 

localização‖. 

É possível perceber, por essa separação e oposição (localização), que os espaços 

sempre foram, de algum modo, classificados. Essa classificação, sem dúvida, passa pelas 

relações de poder que emanam de cada um desses lugares. Logo, qualquer um não pode 

frequentar qualquer lugar: não se tratava apenas de uma organização espacial, mas de 

maneiras de delimitar certos espaços a determinados sujeitos com determinados fins. Para 

Foucault (2009), atualmente, vivemos não uma localização, mas um posicionamento: 
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De uma maneira ainda mais concreta, o problema do lugar ou do 
posicionamento se propõe para os homens em termos de demografia; e esse 
último problema do posicionamento humano não é simplesmente questão de 
saber se haverá lugar suficiente para o homem no mundo – problema que é, 
afinal de contas, muito importante –, é também o problema de saber que 
relações de vizinhança, que tipo de estocagem, de circulação, de localização, 
de classificação dos elementos humanos devem ser mantidos de preferência 
em tal ou tal situação para chegar a tal ou tal fim. Estamos em uma época em 
que o espaço se oferece a nós sob a forma de relações de posicionamentos 

(FOUCAULT, 2009, p.413). 

 

Percebemos, por essa noção de posicionamento, que houve uma manutenção no que 

diz respeito à configuração dos espaços, principalmente sobre quem ocupa esse espaço e por 

quê. Assim, ainda é possível vislumbrar nessas relações de posicionamento algumas formas 

de sacralização e de oposição. Ainda existe a oposição entre os lugares públicos e privados, 

entre o lugar da família e o social, entre o lugar do trabalho e do lazer (FOUCAULT, 2009). 

Valverde (2009), destacando a noção de espaço público (que ainda estaria parcialmente 

sacralizada) nos dá mais uma ideia sobre essa manutenção das oposições. Segundo o autor, 

quando Foucault fala dos espaços ainda sacralizados se remete às resistências pelas ciências 

sociais ―em admitir que os seus princípios, os seus objetos, os seus arranjos e os seus atores 

poderiam mudar. Foucault ainda deixou entender que a quebra dessa resistência seria 

relevante para a definição de uma relação entre Estado e sociedade que não seria baseada no 

controle‖ (VALVERDE, 2009, p. 10). Essa resistência das ciências sociais teria ajudado na 

manutenção desses espaços ainda sacralizados. Sobre a relação de controle entre Estado e 

sociedade ainda falaremos adiante. 

Foucault (2009, p. 414) vai se deter ao exame do que ele chamou de ―espaços de 

fora‖, que são os espaços em que vivemos e nos atraem para fora de nós mesmos. Esse tipo de 

posicionamento pode ser percebido nos ―posicionamentos de passagem‖ que são as ruas, os 

trens: lugares que comportam um grande número de relações por sua característica de via de 

acesso entre um lugar e outro. Também os ―posicionamentos de parada provisória‖, como 

cafés, cinemas e praias; ou ainda os ―posicionamentos de repouso‖, que seriam a casa, o 

quarto ou mesmo um leito, representariam esses espaços de fora. 

Gomes (2010, p. 37) chamou esses espaços de ―não-lugar‖. Esse não-lugar 

caracteriza-se por seu aspecto de transitoriedade, sua ocupação se daria de modo tão efêmero 

que não seria possível sustentar, em relação a esse não-lugar, um vínculo identificatório. 

―Situados que estão no entremeio de um ponto a outro: o carro e as ruas, o trem e as estações, 
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o avião e os aeroportos... Sua habitação se apresenta como impossibilidade, pois os não-

lugares têm um estatuto à parte: só de circulação‖ (GOMES, 2010, p. 37). Exatamente por 

esse caráter transitório o não-lugar é, aparentemente, incapaz de suscitar no sujeito um 

vínculo por identificação. Porém, para Foucault, o que interessa são, 

 

entre todas esses posicionamentos, alguns dentre eles que têm a curiosa 
propriedade de estar em relação com todos os outros posicionamentos, mas 
de um tal modo que eles suspendem, neutralizam ou invertem o conjunto de 
relações que se encontram por eles designadas, refletidas ou pensadas. Esses 
espaços, que por assim dizer estão ligados a todos os outros, contradizendo, 
no entanto, todos os outros posicionamentos, são de dois grandes tipos 

(FOUCAULT, 2009, p. 414). 

 

O primeiro grande tipo de espaço que Foucault define são os espaços utópicos. As 

utopias, segundo o autor, são lugares irreais, são formas de posicionamento que mantêm 

relações de analogia com espaços reais da sociedade, mas que essencialmente não existem. Já 

o segundo grande tipo, que Foucault (2009) acredita existir em qualquer cultura ou 

civilização, chama-se heterotopia. Ao contrário das utopias, as heterotopias são lugares reais, 

efetivos, que se fundam no interior da própria sociedade; são contraposicionamentos, espécies 

de utopias que se concretizaram ―nas quais os posicionamentos reais, todos os outros 

posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da cultura estão ao mesmo tempo 

representados, contestados e invertidos, espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, 

embora eles sejam efetivamente localizáveis‖ (FOUCAULT, 2009, p. 415). 

Ao estudo desses lugares heterotópicos, Foucault (2009) chamou de 

―heterotopologia‖ e estabeleceu seis princípios a partir dos quais seria possível fazer uma 

análise, uma descrição das heterotopias. Nos deteremos aqui apenas ao primeiro princípio, 

uma vez que a partir dele é possível desenvolver de forma satisfatória a discussão que 

fazemos aqui. Esse primeiro princípio diz respeito ao fato de que provavelmente não há no 

mundo uma cultura que não seja composta de heterotopias. No entanto, tais heterotopias 

assumem formatos variados, não sendo possível definir um modelo universal de heterotopia. 

O filósofo, contudo, conseguiu classificá-las em dois grandes tipos. O primeiro tipo se 

desenvolveu nas sociedades primitivas, e o autor chamou de ―heterotopias de crise‖: 
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[...] há lugares privilegiados, ou sagrados, ou proibidos, reservados aos 
indivíduos que se encontram, em relação à sociedade e ao meio humano no 
interior do qual eles vivem, em estado de crise. Os adolescentes, as mulheres 
na época da menstruação, as mulheres de resguardo, os velhos etc. Em nossa 
sociedade, essas heterotopias de crise não param de desaparecer, embora 
delas se encontrem ainda alguns restos. Por exemplo, o colégio, em sua 
forma do século XIX, ou o serviço militar para os rapazes certamente 
desempenharam um tal papel, as primeiras manifestações da sexualidade 
viril devendo ocorrer precisamente "fora‖ e não na família (FOUCAULT, 

2009, p. 416). 

 

Como o próprio nome sugere, as heterotopias de crise são lugares destinados a 

pessoas que se encontram em crise com a normalidade civilizatória. Mulheres na época da 

menstruação, por exemplo, eram consideradas doentes e por tanto deviam manter-se 

resguardadas até que ficassem curadas; os idosos, já considerados improdutivos, também 

precisavam de um lugar específico, um espaço onde não atrapalhassem os mais jovens, 

fazendo surgir, assim, os asilos; os jovens rapazes, ao descobrir a sexualidade, por receio 

talvez de incestos, não podiam estar no espaço familiar, mas sim onde pudessem ser 

disciplinados e instruídos sobre suas funções de homem, eram então enviados aos colégios 

internos ou ao serviço militar. Foucault (2009) assevera, porém, que as heterotopias de crise, 

atualmente, estão sendo substituídas por um segundo tipo, que ele chamou de heterotopias de 

desvio: 

 

aquela na qual se localiza os indivíduos cujo comportamento desvia em 
relação à média ou à norma exigida. São as casas de repouso, as clínicas 
psiquiátricas; são, bem entendido também, as prisões, e seria preciso, sem 
dúvida, acrescentar aí as casas de repouso, que estão de qualquer forma no 
limite da heterotopia de crise e da heterotopia de desvio, já que, afinal, a 
velhice é uma crise, mas igualmente um desvio, pois, em nossa sociedade em 
que o lazer é a regra, a ociosidade constitui uma espécie de desvio 

(FOUCAULT, 2009, p. 416). 

  

É na heterotopia de desvio que vislumbramos também os espaços criados ou 

frequentados pelo público queer. Este grupo, sem dúvida, apresenta um comportamento que 

se ―desvia em relação à média ou à norma exigida‖. São bares, saunas, boates, clubes, espaços 

abertos, semi-abertos ou fechados que funcionam como lugares de escape para a comunidade 
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LGBT17. São espaços que foram criados exatamente porque esses sujeitos não se encaixavam 

ou não eram encaixados ou, ainda, não queriam se encaixar dentro de padrões normatizadores. 

Valverde (2009, p.13), ao caracterizar as heterotopias, faz uma descrição que serve 

bem ao recorte aqui pretendido. Segundo ele ―as heterotopias se constituiriam em espaços nos 

quais as memórias política e institucional não se apresentariam, em espaços nos quais as 

classificações funcionais não se aplicariam, em espaços nos quais as regras de convivência 

não são baseadas na civilidade‖. Por essa definição, podemos entender de forma mais clara os 

ambientes LGBT enquanto espaços heterotópicos, uma vez que estes fogem às regras 

institucionais e políticas, no que diz respeito ao sistema heteronormativo que vigora em nossa 

sociedade. Tais espaços aparecem como lugares de resistência a esse discurso normatizador, 

carregam em si uma visão de liberdade, de possibilidade de realizar plenamente os seus 

desejos sem medo de ser reprimido por estar ―num local inadequado‖. Ora, a heterotopia seria 

exatamente esse lugar adequado ao exercício da liberdade. 

Transpondo esse raciocínio para o nosso campo de análise, entendemos o Brazilian 

Crossdresser Club como uma heterotopia. Mesmo se tratando de um ambiente virtual, o sítio 

simula um espaço real de relacionamento entre sujeitos que compartilham de desejos 

similares e que, em sua prática – no crossdressing – fogem à regulação social no que se refere 

aos padrões de gênero. Assim, espaços como o BCC são heterotópicos pela possibilidade de 

fuga, de estar dentro de uma normatividade não permitida no espaço social. 

Seguindo ainda o raciocínio de Valverde (2009, p. 20), ―o que estaria em jogo em um 

espaço heterotópico é o saciamento de um interesse, de um desejo ou de uma necessidade de 

determinados atores através da reorganização constante do espaço‖. Ora, o BCC surge 

exatamente com o objetivo de congregar sujeitos que compartilham de um desejo em comum 

– liberdade para se vestir com roupas do sexo oposto – e para isso criam novos espaços ou 

reorganizam espaços já existentes para que possam atender às suas necessidades. Gomes 

(2010, p. 38) faz uma ressalva pertinente para nossa reflexão quando afirma: 

 

assim como nos empenhamos pela ocupação de lugares segundo nossas 
propensões e desejos, também nos empenhamos por lhes escapar. Ao 
movimento de enquadramento corresponde um outro que tenta se afastar de 

                                                                 
17

 LGBT é a sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. A obra Interseccionalidades, gênero 

e sexualidades na análise espacial (SILVA et al, 2014) fornece uma compilação de textos em que se analisam 

ambientes LGBT em diferentes cidades do Brasil. 
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regras e constrições, de forma a encobrir uma mecânica de contenção 
intrínseca ao recorte dos lugares, de forma a, justamente, fazer com que 

continuem correspondendo a nossas propensões e desejos. 

 

Se o sujeito queer – e por conseguinte o crossdresser – se distancia de lugares onde 

imperam regras e restrições, ele precisa estar sempre ocupando diferentes heterotopias, caso 

contrário um determinado lugar vai acabar por defini-lo, por fazê-lo se enquadrar a um 

determinado modelo que aquele espaço heterotópico parece requerer; passará a classificá-lo 

de algum modo, e isso não condiz com um comportamento queer. 

Gostaríamos de abordar agora o que Foucault (2009) chamou de ―experiência mista‖ 

entre os espaços utópicos e heterotópicos, que servirá para refletirmos sobre a constituição do 

sujeito crossdresser: o espelho. 

 

O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. No espelho, eu 
me vejo lá onde não estou, em um espaço irreal que se abre virtualmente 
atrás da superfície, eu estou lá longe, lá onde não estou, uma espécie de 
sombra que me dá a mim mesmo minha própria visibilidade, que me permite 
me olhar lá onde estou ausente: utopia do espelho. Mas é igualmente uma 
heterotopia, na medida em que o espelho existe realmente, e que tem, no 
lugar que ocupo, uma espécie de efeito retroativo; é a partir do espelho que 
me descubro ausente no lugar em que estou porque eu me vejo lá longe. A 
partir desse olhar que de qualquer forma se dirige para mim, do fundo desse 
espaço virtual que está do outro lado do espelho, eu retorno a mim e começo 
a dirigir meus olhos para mim mesmo e a me constituir ali onde estou: o 
espelho funciona como uma heterotopia no sentido em que ele torna esse 
lugar que ocupo, no momento em que me olho no espelho, ao mesmo tempo 
absolutamente real, em relação com todo o espaço que o envolve, e 
absolutamente irreal, já que ela é obrigada, para ser percebida, a passar por 

aquele ponto virtual que está lá longe (FOUCAULT, 2009, p. 415). 

 

Enquanto misto de utopia e heterotopia, o espelho é capaz de proporcionar 

experiências únicas aos sujeitos. Utópico quando nos mostra em um lugar onde não estamos, 

quando mostra uma imagem irreal (não material) de nós, quando nos possibilita olhar a nós 

mesmos num lugar onde não estamos. Mas é enquanto heterotopia que o espelho leva o 

sujeito a uma experiência consigo mesmo, a uma atitude ética de subjetivação. 

Segundo Foucault (2009) o espelho pode ser considerado uma heterotopia na medida 

em que ele existe realmente e tem um efeito retroativo sobre o lugar que ocupamos. Isso se dá 
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no momento em que nos percebemos ausentes no lugar em que estamos porque nos vemos lá 

longe e a partir dessa visão, voltamos a nós mesmos e nos constituímos. 

Pensemos essa experiência tendo como exemplo um sujeito crossdresser que se 

contempla travestido diante do espelho. Tomando o espelho como heterotopia, inicialmente 

ele se vê ausente desse lugar onde está, desse corpo forjado que ele mesmo criou e passa a 

habitar aquele lugar distante. Ali se vê como realmente é ou como gostaria de ser. Vê naquele 

lugar distante, no espelho, a imagem do seu eu, que esconde pelo avesso. Mas ali não. Ali o 

seu ―avesso que sou eu‖ não está escondido, ele vive e é real. Desse modo, a partir dessa 

imagem que o sujeito faz de si projetada lá onde ele não está, volta ao lugar que ocupa e 

assume aquela identidade, se constitui daquele avesso até então escondido. Por essa 

heterotopia do espelho é possível constituir eticamente a si mesmo, absorver aquela imagem 

feminina que lá habita – e que também já habitava nele, como que adormecida – e realizar o 

seu desejo. Ao promover esse encontro com o real e o irreal, o espelho proporciona ao sujeito 

novos modos de subjetivação, que levam em conta seus anseios, seus desejos, suas escolhas. 

Vale ressaltar que o corpo aparece nessa heterotopia do espelho como lugar onde se 

inscreve esse processo de subjetivação. Conforme vimos na seção anterior, é no corpo 

enquanto discurso que a crossdresser imprime seus desejos e por meio do qual reflete sua 

subjetividade. Vimos anteriormente que Valverde (2009) classifica os lugares heterotópicos 

como espaços de resistência às formas de controle, seja do Estado, seja da sociedade de um 

modo geral. É numa perspectiva aproximada que Marinho (2015, p. 2) propõe ―um exercício 

filosófico de pensarmos o corpo numa perspectiva da analítica foucaultiana do poder, na qual 

o corpo heterotópico se mostra como resistência aos processos de subjetivação identitária em 

meio às relações de poder‖. Se o corpo carrega em si as marcas, os símbolos, as inscrições 

discursivas que materializam as formas de resistência aos processos de subjetivação do 

sujeito, nos parece perfeitamente aceitável a proposição de Marinho (2015) de pensar o corpo 

como um lugar heterotópico. 

Assim, propomos pensar o corpo do sujeito crossdresser como uma heterotopia, 

tanto pelo seu caráter transgressor, fronteiriço, resistente aos processos de objetivação, como 

pela peculiaridade que ele carrega de ser palco dos processos de apropriação pelo sujeito de 

sua identidade, ou seja, é sobre ele que recaem as práticas de si que o sujeito efetua para se 

constituir eticamente enquanto sujeito de seus desejos. É nesse sentido que Marinho (2015, p. 

11) afirma: 
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É possível, também, pensar o corpo heterotópico dentro da sua perspectiva 
de resistência, como sendo uma forma de estética da existência, contra a 
disciplina, o controle, a biopolítica etc. O corpo heterotópico resiste como 
realização de obra de arte, uma estética da existência, atualização do cuidado 

de si como prática de liberdade. 

 

Esse cuidado de si enquanto prática da liberdade que pode ser exercido pela 

crossdresser no seu corpo enquanto heterotopia é o que possibilita a ela a felicidade de poder 

viver conforme seus desejos, que no caso se refere exatamente à ornamentação ou às 

transformações que ela provoca em seu corpo para se aproximar de uma vontade de verdade 

sobre o feminino de nossa época. É nessa prática de uma estética da existência que a 

crossdresser pratica a ética de si. 

A tirinha abaixo representa bem essa ideia de corpo heterotópico construído a partir 

de práticas de si pelo sujeito: 

 

Figura 5: Silicone blues 6. 

Fonte: <http://murieltotal.zip.net/arch2009-03-08_2009-03-14.html>. Acesso em: 29 de maio de 2016   

 

No primeiro quadrinho da tira vemos um homem admirando o próprio corpo, que 

apresenta contornos femininos no quadril e ainda mais visivelmente no bumbum e nos seios. 

O personagem classifica o próprio corpo como ―demais!‖ e acrescenta: ―Silicone é uma 

maravilha! Posso ter isso tudo...‖, no segundo quadrinho, onde aparece de lingerie feminina, 

completa: ―e continuar sendo homem!‖. A afirmação corrobora com a noção de crossdressing 

que apresentamos em nossa introdução. Apesar de vestir-se com roupas femininas e de 

algumas vezes intervir cirurgicamente em seu corpo, o sujeito crossdresser não 
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necessariamente deseja ―tornar-se‖ mulher, pertencer ao sexo feminino ou mesmo ser 

homossexual. Como é o caso da personagem da tirinha, que deixa isso claro no último 

quadrinho: ―Pena que eu não seja homossexual também...‖. 

Pela expressão de tristeza que o sujeito apresenta no final da tira, há o efeito de 

sentido de que o fato dele não ser homossexual torna a transformação em seu corpo ainda 

mais ―anormal‖ diante do olhar da sociedade. Vale ressaltar que se ele fosse homossexual não 

impediria que a sociedade o visse como transgressor, uma vez que tanto a homossexualidade 

quanto as transformações que ele realizou no corpo vão de encontro à vontade de verdade 

sobre o que é ser normal (heterossexual) na sociedade. 

Mesmo diante dessa interdição, o sujeito apresentado na tirinha realiza as 

transformações sobre o corpo e vivencia seu desejo de ter um corpo feminino, ainda que a 

sociedade negue a ele esse reconhecimento. 

O fato é que o corpo que se apresenta na tirinha pode ser entendido como uma 

heterotopia. É uma materialidade discursiva em que os sentidos produzidos não se enquadram 

nos padrões heteronormativos da sociedade. É um corpo que resiste, que se impõe, que foge 

ao controle da biopolítica. É um corpo eticamente subjetivado na medida em que resulta da 

ação do próprio sujeito sobre si mesmo. É um corpo fabricado e, enquanto tal, está sujeito a 

reformas, a modificações, a ressignificações, não se prendendo, assim, nem a sua própria 

imagem ora criada. Porém, é um corpo que não está totalmente livre da disciplinarização uma 

vez que os espaços heterotópicos e as técnicas aplicadas legitimam uma nova forma de poder 

e saber. Por esse motivo Valverde (2009) afirma que esse corpo está sempre migrando, 

fugindo de qualquer espaço que tente objetivá-lo. 

Esse corpo heterotópico que resiste aos formatos sociais impostos pelo poder parece 

resumir bem o corpo do sujeito crossdresser. Resta-nos observar se ele aparece e de que 

modo ele aparece representado nos depoimentos das associadas do BCC. 
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4 O AVESSO QUE SOU EU: A CONSTITUIÇÃO ÉTICA DA SUBJETIVIDADE 

CROSSDRESSER 

 

Neste capítulo daremos início à investigação dos modos de subjetivação do sujeito 

crossdresser frente às relações de poder-saber na contemporaneidade. Tal investigação se 

dará pela análise dos dez depoimentos que compõem o nosso corpus, extraídos do sítio 

eletrônico Brazilian Crossdresser Club, com base nas discussões feitas nos capítulos 

anteriores. 

 

4.1 As práticas de si e a constituição da subjetividade crossdresser 

 

Munidos das reflexões teóricas realizadas nos capítulos anteriores, iniciaremos a 

análise dos depoimentos retirados do BCC. O primeiro conjunto de enunciados que 

analisamos constitui um trajeto temático sobre a infância dos sujeitos crossdressers, o modo 

como tiveram seus primeiros contatos com as peças femininas e as negociações realizadas 

para conseguir vivenciar a experiência de usá-las. 

 

Experimentei uma calcinha de minha irmã, talvez com uns seis anos de idade, não me 
lembro a cor, acho que era uma calcinha salmão de cetim. Desde então, sempre que 
pude, vesti peças femininas. Eram as sandálias de minha mãe, as meias-calças de minha 
irmã, sempre as pressas e com medo de ser pego... Muitas de vocês devem ter conhecido 
esse prazer feito de fetichismo e de transgressão da coisa proibida. (Carla Mel) 
 
Acho que mais ou menos aos 10 anos, minha mãe recebeu uma grande quantidade de 
roupas femininas. Eu e minha irmã ajudamos a separar as roupas: saias, shorts, blusas, 
vestidos. Minha irmã ia experimentando as roupas e dando os shortinhos para que eu 
experimentasse. E gostei. Separei uma mini-saia e uma blusa de elásticos nas mangas. 
Depois pequei um colant que minha irmã quase não usava. Como tinha um quarto só 
meu, era fácil esconder estes meus tesouros. E a noite, trancava a porta do quarto e ia 
dormir de meninina: colant, saia e blusinha. (Anne)  
 
Sou uma CD que desde pequena é fascinada pelo universo feminino, freqüentemente 
"atacava" o guarda-roupa de minha mãe em busca de suas roupas.(Carla Delabona) 
 
Sou uma CD, ou seja, um homem com a alma feminina, adoro tudo desse universo. Mas 
vivi assim a minha vida inteira, sempre trancada no armário: quando criança e 
adolescente vestia as roupas de minhas irmãs as escondidas, e quando cheguei a idade 
adulta me casei e passei a assaltar o guarda roupas de minha esposa, sempre as 
escondidas é claro.(Denise) 
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De acordo com Gregolin (2005) o trajeto temático, em termos analíticos, possibilita 

visualizar no interior de um arquivo algumas regularidades que nos permitem compreender as 

escolhas temáticas de um sujeito discursivo num dado momento histórico. Ora, nos quatro 

enunciados acima transcritos é possível encontrar uma regularidade temática: o período de 

infância, no qual os sujeitos tiveram o primeiro contato com peças femininas. 

Em seu enunciado, o sujeito Carla Mel traz lembranças dos seus seis anos de idade, 

quando experimentou pela primeira vez uma calcinha pertencente à irmã, sendo esse o seu 

bilhete de entrada para as experiências futuras com o mundo simbólico do feminino. Isso é 

perceptível por meio das expressões ―experimentei uma calcinha‖ e ―Desde então, sempre que 

pude, vesti peças femininas‖, em uma indicação de que o contato com a peça íntima provocou 

nele uma mudança, despertou nele um desejo que mudaria, de certa forma, sua maneira de 

enxergar a si mesmo. 

No segundo enunciado, o sujeito Anne também faz referência ao seu primeiro 

contato com roupas femininas, que se deu ―mais ou menos aos 10 anos‖ quando a mãe 

―recebeu uma grande quantidade de roupas femininas‖ e Anne, junto com a irmã, passou a 

experimentar os ―shortinhos‖. O sujeito Carla Delabona, por sua vez, ao assumir-se 

crossdresser, afirma que ―desde pequena é fascinada pelo universo feminino‖, em que a 

expressão ―desde pequena‖ remete também ao período de infância. Por fim, temos o 

enunciado do sujeito Denise, segundo quem, ―quando criança e adolescente vestia as roupas 

de minhas irmãs as escondidas‖. Percebemos, a partir dessa recorrência discursiva, que a urge, 

ou seja, o desejo de usar peças femininas, apareceu nesses sujeitos desde muito cedo. 

Essa escolha temática aponta para a construção de um discurso de defesa em que os 

sujeitos tentam explicar a origem desse desejo, colocando-o como algo espontâneo que 

aparece na infância ou adolescência junto com outro conjunto de transformações físicas ou 

comportamentais. Existe aqui um atravessamento interdiscursivo em que, de certa forma, elas 

tentam se contrapor aos discursos de formações discursivas medicinais, que geralmente tratam 

esses casos como patologias; religiosas, que geralmente atribuem esse comportamento a uma 

escolha errada do sujeito e, em se tratando de uma escolha, ele poderia simplesmente escolher 

não fazer e, assim, evitar o pecado; familiares, que são responsáveis por vigiar de perto os 

corpos infantis, ainda em formação, e discipliná-los de acordo com o binário 

masculino/feminino. De um lado, vemos o atravessamento do poder disciplinar exercido por 
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essas instituições, de outro, o discurso sobre a infância como forma de resistência a essa 

disciplinarização dos corpos. 

A contraposição se torna ainda mais clara quando consideramos que nos enunciados 

é possível vislumbrar marcas de interdição. O enunciado do sujeito Carla, por exemplo, deixa 

claro que em sua infância o crossdressing se deu por meio do contato às escondidas com 

peças e acessórios da mãe e da irmã: ―Eram as sandálias de minha mãe, as meias-calças de 

minha irmã, sempre as pressas e com medo de ser pego...‖; o sujeito Anne relata que 

precisava esconder as peças no seu quarto: ―Como tinha um quarto só meu, era fácil esconder 

estes meus tesouros‖; o sujeito Carla Delabona ―atacava‖ o guarda-roupa da mãe, enquanto 

que o sujeito Denise, por sua vez, relata que ―vestia as roupas de minhas irmãs as 

escondidas‖. A tirinha a seguir representa bem a realidade descrita nos enunciados em 

análise: 

 

Figura 6: Tirinha de Laerte: Pequeno Travesti 

 
Fonte: <http://manualdominotauro.blogspot.com.br/2014_07_01_archive.html> Acesso em 20 de 
setembro de 2016 

 

Na tirinha, o ―pequeno travesti‖, como o batizou Laerte, não quer ser visto pelo 

colega que veio visitá-lo: ―Não quero que vejam como estou‖. Este enunciado marca a 

interdição que atravessa o sujeito, ele teme não ser aceito, ser ridicularizado. Essa leitura é 

reforçada quando ele apresenta uma condição para que se apresente ao amigo como está: ―Só 

se não contar pra ninguém‖. Por que a necessidade do segredo? Porque o sujeito está 

disciplinado pelo discurso culturalmente construído a respeito do papel que cabe ao gênero 

masculino e ao feminino e, no caso, não cabe ao masculino o uso do vestido. 
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A interdição sofrida pelo discurso familiar que se observa nos enunciados dos 

sujeitos Carla, Anne e Denise também é perceptível na fala do pequeno travesti, ao ser 

perguntado se sempre se veste assim: ―Só quando minha mãe não está‖. Ou seja, a mãe não 

permitiria que ele usasse vestido e sandálias. Então, assim como os sujeitos crossdressers em 

análise, ele precisa esperar a mãe se ausentar para poder ter acesso às peças de roupa e poder 

vivenciar seu desejo. A existência dessa tirinha enquanto enunciado externo ao nosso corpus, 

mas que compõe o trajeto temático aqui discutido, corrobora para a compreensão de que as 

relações de poder que atravessam o discurso familiar no que se refere aos padrões de gênero 

são percebidas por outras formações discursivas, como a midiática a que pertence a tirinha. 

O discurso marcado pelo medo e pela proibição a que os termos ―esconder‖ e ―as 

escondidas‖, nos enunciados dos depoimentos, e da condição que o pequeno travesti dá ao 

colega para que se apresente a ele usando o vestido permite-nos vislumbrar marcas de 

interdição nas falas desses sujeitos. Tais marcas presentes nos enunciados possibilitam a 

construção da subjetividade ligada ao que é ser menino e o que ser menina em nossa 

sociedade. A memória discursiva a respeito dos modelos binários que o sistema 

heteronormativo cria possibilita a compreensão desse processo de construção. Um dos 

principais modelos binários advindos desse sistema é aquele que separa os sujeitos em 

homem e mulher e o que pertence ao universo de cada um dos dois gêneros. Assim, desde 

pequenos somos instruídos por nossos pais que nos ensinam que os brinquedos de menino são 

carrinhos, soldados, pião, estilingue, dentre outros; enquanto que as meninas devem brincar 

com bonecas, casinhas, brinquedos no formato de utensílios domésticos etc.. 

O mesmo acontece com as vestimentas: para as meninas os vestidos coloridos, as 

blusinhas, as saias, a meia-calça; já os meninos ficam com as calças, bermudas, camisas 

sociais, camisetas e tênis, nada disso em tecidos como seda ou tule. Esses discursos 

heteronormativos são atravessados pelo poder disciplinar que nos moldam desde os primeiros 

anos de vida. As meninas, por exemplo, devem ser doces e adoráveis, devem ser prestativas e 

saber cuidar da casa e se dar bem com as crianças mais novas. Além disso, precisam ser 

sempre respeitáveis, não devem falar alto ou dizer palavrões, resumindo, devem, desde 

pequenas, ser orientadas para o exercício da maternidade. Os meninos, por outro lado, são 

instruídos a serem fortes, audaciosos, corajosos, podem se arriscar em brincadeiras mais 

perigosas nas quais podem se sujar a vontade. Devem desenvolver o espírito de liderança, 

devem se interessar por aprender a dirigir carros, pilotar motos etc.. 
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São esses os discursos que atravessam os enunciados em análise e que nos permitem 

compreender por que os sujeitos enunciam que praticavam às pressas, às escondidas ou com 

medo o que ainda não sabiam na época ser o crossdressing e perceber em seus discursos as 

marcas do poder disciplinar, exercido, nesse caso, pela família e reforçado pela escola, pela 

igreja, dentre outras instituições. Eles tinham noção de que as suas ações iam contra essas 

regras preestabelecidas sobre o que é ser menino ou menina e sabiam que sofreriam 

represálias se fossem flagrados transgredindo-as. 

Ao mesmo tempo, porém, vemos a resistência por parte desses sujeitos ao exercício 

do poder disciplinar. Tal resistência é posta em prática no momento em que, mesmo de forma 

velada, eles não deixam de vivenciar os seus desejos. Nesse trajeto temático, então, é possível 

notar o ciclo contínuo entre o saber socialmente construído a cerca do que é ser homem ou 

mulher; o poder disciplinar que se vale desse saber para o exercício do domínio sobre os 

corpos, que se dá por meio das instituições citadas no parágrafo anterior; e as formas de 

resistência a essas relações por parte do sujeito, que se dá no momento em que ele cria 

estratégias para conseguir vivenciar seu desejo. 

Tais estratégias são perceptíveis nos seguintes enunciados: ―E a noite, trancava a 

porta do quarto e ia dormir de menina: colant, saia e blusinha‖ (Anne) e ―vivi assim a minha 

vida inteira, sempre trancada no armário‖ (Denise). O quarto com a porta trancada e o 

armário, que significa o anonimato, são os lugares de refúgio para esses sujeitos. Ali, longe 

dos olhos de todos, eles transformam os seus corpos, ornamentando-os com acessórios 

femininos e constroem uma nova subjetividade. Esses espaços (quarto e armário, que aqui 

pode ser entendido como um lugar em que o sujeito esteja só) são como os lugares 

heterotópicos de que nos fala Foucault (2009). Espaços reais onde o sujeito se sente livre para 

quebrar as regras, os rótulos, os binarismos e adequar a realidade ao seu desejo. 

Por meio das técnicas de si, aqui representadas pelo ato de vestir o colant, a saia e a 

blusinha, o sujeito cria para si uma nova subjetividade em que ele vê mesclado o feminino e o 

masculino. Esse espaço heterotópico surge, então, como espaço de resistência: as técnicas de 

si surgem como técnicas de resistência e, assim, o sujeito crossdresser deve ser entendido 

também como um sujeito de resistência que, por meio dessas diferentes formas de negociação, 

consegue combater o poder disciplinar. 

Outras relações de poder aparecem ainda nos seguintes enunciados: ―Muitas de vocês 

devem ter conhecido esse prazer feito de fetichismo e de transgressão da coisa proibida‖ 
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(Carla Mel). A memória discursiva nos permite relacionar o termo ―fetichismo‖ a práticas 

sexuais, como se o uso de peças femininas estivesse relacionado a um desejo sexual do 

sujeito, mas o sujeito Carla Mel, falando mais adiante sobre outra fase da sua vida, afirma: 

―descobri que não era só fetichismo‖, o que nos leva a pensar que o prazer decorrente do 

crossdressing seria resultado do alcance de um estado de completude da alma; que tal prática 

propicia ao sujeito criar e ao mesmo tempo vivenciar uma outra forma de subjetividade que se 

concretiza pelo que Foucault (2014c) chamou de prática de si: agir sobre o próprio corpo para 

vivenciar uma nova forma de subjetividade, o que se daria por meio do uso de roupas do sexo 

oposto. 

Ao usar peças de roupas que socialmente significam ou simbolizam o feminino, o 

sujeito crossdresser inscreve em seu corpo traços da subjetividade feminina, o que faz com 

que esse sujeito tenha experiências novas consigo mesmo, que realize transformações também 

na maneira de se comportar, de falar, de andar etc.. O que os enunciados destacados nos 

parágrafos anteriores nos revelam é que esses sujeitos não se vestem apenas pelo prazer que a 

fantasia de fazer sexo vestido de mulher pode trazer, mas sim porque desejam vivenciar o ser 

mulher, desejam experimentar as sensações advindas desses símbolos femininos. É por meio 

dessas novas experiências que se dá a subjetivação do sujeito crossdresser. 

A atitude de transgredir uma norma social, por sua vez, é claramente colocada pela 

expressão ―transgressão da coisa proibida‖. O prazer a que o sujeito discursivo se refere não é 

apenas um prazer sexual, como já dissemos, mas sim a um prazer que está relacionado à 

contravenção de uma norma social para que se possa atingir um determinado estado de 

felicidade. É necessário aqui fazer uso mais uma vez da memória discursiva para pensarmos o 

que seja essa ―coisa proibida‖. Ora, se situarmos o enunciado no interior da formação 

discursiva sobre homossexualidade ou mesmo sobre identidade de gênero, podemos 

compreender que a coisa proibida seria a fuga ao modelo heteronormativo, ou seja, o 

exercício de uma atividade que não condiz com aquilo que está socialmente convencionado a 

uma pessoa do sexo masculino, a saber: vestir-se com roupas pertencentes ao universo 

feminino e que isso reflita uma possível atração pelo mesmo sexo. 

Ao transgredir esse sistema, o sujeito sente prazer porque na verdade ele não se 

encaixa ali. Ele é um sujeito queer e como tal não quer ser enquadrado, rotulado, classificado 

e muito menos controlado. Ao contrário, sua principal característica é exatamente a 

transgressão. O sujeito sente prazer na transgressão porque é a partir dessa atitude que ele 
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vivencia a liberdade e, por conseguinte, a verdade de si. A agonística do poder de que fala 

Castelo Branco (2008) fica aqui muito clara: são dois pólos de interesses distintos lutando 

para sobrepor-se um ao outro, os dois, ao mesmo tempo, exercendo o poder. 

Outro trajeto temático que aparece nos depoimentos, e que dialoga com o trajeto 

anterior, é aquele que trata das impressões causadas pelas roupas femininas já na fase adulta e 

que promove no sujeito a sensação de ser ―completamente mulher‖. A seguir, destacamos três 

fragmentos de depoimentos em que isso acontece. 

Um dia passei a morar sozinho, foi então que nasceu realmente a Carla. As primeiras 
vezes que me vesti completamente de mulher, a primeira peruca... Descobri que não era 
só fetichismo, mais que gostava de caminhar com salto alto, de sentar e cruzar as 
pernas... em fim de me comportar....e de pensar como uma mulher. Prazer de comprar e 
experimentar uma nova peça: saia, sandália. Prazer de descobrir algo que aumente a 

minha feminilidade (sempre de maneira natural). (Carla Mel) 

A suavidade de uma meia-fina, o delicado aperto de uma calcinha, a subida do salto-
alto, o volume da saia, a mágica da maquiagem e da peruca, o volume do seio, enfim, o 
esplendor da transformação completa é algo que só quem teve a oportunidade de 
experimentar sabe o que é. Mas é só a imagem que muda?Não... com certeza não é só 
isso. E a mágica está aí: você percebe uma nova perspectiva de mundo. Completamente 
diferente daquela que você sempre teve. E porque isso? Porque você está diferente, 
mulher.E ser mulher é especial. É ser suave, sexy, delicada, voltada para o belo, para a 

sedução. (Morgana) 

Os leves véus, o fluir delicado encobrindo e descobrindo através da transparência da 
renda, da fluicidade da seda ressaltando os misteriosos recantos, planícies, píncaros 
porém sempre cônscia da sua magia de como SER MULHER. (Jorgete) 

 

No enunciado do sujeito Carla Mel, percebemos que ele fala de outra fase de sua 

vida, seguinte àquela da sua infância, tratada anteriormente: a fase em que ―nasceu realmente 

a Carla‖, que se deu quando ele passou a ―morar sozinho18‖. O fato de morar só contribui para 

uma certa liberdade do sujeito de poder experimentar outros elementos do universo feminino 

sem que corra o risco de ser surpreendido por alguém, contudo não se pode dizer que esse 

sujeito seja totalmente livre uma vez que ele ainda precisa de esconder da sociedade dentro de 

casa para vivenciar esse desejo. A interdição ainda existe de maneira muito forte. 

O enunciado trata sobre a primeira vez que o sujeito se vestiu ―completamente de 

mulher‖, quando ele usou uma peruca pela primeira vez, o que denota o despertar de uma 

nova compreensão sobre si mesmo: ―Descobri que não era só fetichismo, mais que gostava de 

                                                                 
18

 Embora se apresente como Carla, ou seja, no feminino, a depoente usa o masculino em alguns trechos do 

texto. 
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caminhar com salto alto, de sentar e cruzar as pernas... em fim de me comportar.... e de pensar 

como uma mulher. Prazer de comprar e experimentar uma nova peça: saia, sandália.‖ É 

importante notar que é a partir do contato com a roupa, com os acessórios femininos que o 

sujeito toma consciência de que sua atração pelo mundo simbólico do feminino, representado 

principalmente pelas roupas, não se trata de um fetiche, de uma atração erótica, mas sim de 

uma identificação pessoal com esse universo feminino. 

O mesmo pode ser dito a respeito do enunciado do sujeito Morgana. Ele destaca as 

sensações advindas do uso das peças femininas, como, por exemplo, a ―suavidade‖ da ―meia-

fina‖, o ―delicado aperto‖ da calcinha, a ―subida do salto-alto‖, o ―volume da saia‖, a ―mágica 

da maquiagem e da peruca‖ e o ―volume do seio‖. 

Tomando por base a memória discursiva, podemos dizer que palavras como 

suavidade e delicado são qualidades que geralmente são atribuídas ao universo feminino e 

que a calcinha e a meia são capazes de transferir para o sujeito masculino. Já os termos 

subida, volume (da saia e do seio) e mágica apontam para transformações passíveis de 

acontecer no corpo masculino devido ao uso dos acessórios femininos. Dificilmente uma 

roupa masculina, por exemplo, possui o volume circular de uma saia, que geralmente advém 

de tecidos como o tule, tipicamente usado em roupas femininas. O salto-alto está presente no 

imaginário das mulheres como um elemento que permite olhar aos demais ―por cima‖, dá um 

ar de superioridade e elegância a quem calça, além de demonstrar equilíbrio. A subida pode 

significar tanto o aumento de tamanho, quanto o elevar da autoestima do sujeito. O volume do 

seio, por sua vez, é uma mudança mais notável no corpo do sujeito, que pode se dar por meio 

de uma prótese externa. 

Ainda com base na memória discursiva, é possível afirmar que o seio volumoso é 

visto como um indicador não só de feminilidade, mas também de beleza que costuma atrair 

olhares masculinos. Por fim, a maquiagem é capaz de realizar uma mágica. Essa mágica pode 

ser entendida como a transformação do sapo em princesa19, a ocultação dos traços masculinos 

da face e a fabricação de um rosto feminino que se propõe liso, fino, delicado e colorido. 

O uso desses elementos que simbolizam o feminino e as transformações que o sujeito 

pratica sobre o seu corpo podem ser entendidas como práticas de si (FOUCAULT, 2014b), ou 

seja, ações que os sujeitos praticam sobre os seus próprios corpos para conseguirem alcançar 

                                                                 
19

 Vencato (2013) relata que as crossdressers associadas ao BCC usam o termo ―sapo‖ para se definirem quando 

estão vestidos ―como homens‖ e ―princesas‖ quando estão vestidas ―como mulheres‖.  
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um estado de alma ou uma vontade de verdade sobre si que, nesse caso, seria conseguir se 

aproximar do que a sociedade entende como ser mulher20. 

O sujeito Jorgete, em seu depoimento, traz também uma indicação de que é por meio 

do contato com a peça feminina que as sensações fluem no corpo do sujeito e promovem o 

processo de subjetivação: os ―leves véus‖, o ―fluir delicado‖ da renda e a ―fluicidade da seda‖ 

são expressões que marcam o trajeto temático porque trazem outros adjetivos – leveza e 

fluidez – que a memória discursiva nos permite afirmar pertencer ao universo feminino. Ser 

mulher para o sujeito enunciativo em questão é vivenciar esse feixe de sensações que eclodem 

do jogo de encobrimento e descobrimento de partes do corpo promovido pela fluidez e 

transparência dos tecidos, jogo este que remete também ao imaginário da sedução, quando a 

roupa e o tipo de tecido podem ser estrategicamente usados para despertar o interesse do 

parceiro, como é o caso das lingeries, camisolas, dentre outras peças, afinal, como afirma o 

sujeito Morgana, ser mulher é ―ser suave, sexy, delicada, voltada para o belo, para a sedução‖. 

Nos três trechos percebemos que o processo de subjetivação do sujeito crossdresser 

se dá pelo contato com peças e acessórios femininos e que a memória discursiva sobre o que é 

ser mulher na sociedade em que vivemos é fundamental para conseguirmos compreender esse 

processo. 

Estabeleceremos agora um diálogo com o arquivo de nossa análise, o que pressupõe 

também a memória discursiva. Percebemos uma semelhança significativa entre a sensação 

descrita pelos sujeitos anteriormente citados e a representada pelo personagem Einar Wegener 

no filme A garota dinamarquesa (2015). O filme é baseado no romance homônimo escrito 

por David Ebershoff e pode ser classificado como uma cinebiografia de Lili Elbe, que nasceu 

Einar Wegener (no filme interpretado por Eddie Redmayne), mas tornou-se conhecida por ser 

uma das primeiras pessoas a passar pela cirurgia de redesignação de gênero. O longa conta a 

história de Einar, pintor relativamente bem sucedido, casado com Gerda, que também busca 

uma carreira de sucesso como pintora, mas ainda não encontrara sua verdadeira inspiração. O 

casal tinha uma vida relativamente ―normal‖ até que Gerda pediu que Einar posasse para ela 

no lugar de uma cliente que estava pintando e que faltara naquele dia; Gerda estava pintando 

sua cliente usando um vestido claro e meia-calça, numa posição tipicamente feminina. Depois 

de certa relutância, Einar aceita. A cena está representada na figura 6. 

                                                                 
20

 Quando no referimos ao entendimento do que é ser mulher na sociedade nos referimos ao senso comum, que 

infelizmente é dominado pelo sistema heteronormativo. É importante ressaltar que discordamos de discursos que 

caracterizam as mulheres como inferiores ou de algum modo mais frágeis ou delicadas que os homens. 
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Figura 7: A garota dinamarquesa: o primeiro contato de Einar com um vestido. 

 

Fonte: <http://www.bdcwire.com/wp-content/uploads/2015/09/danish-girl1.gif>. Acesso em 14 de 
junho de 2016. 

 

Na imagem é possível notar que Einar está de cabeça baixa olhando diretamente para 

sua perna coberta pela meia-calça. A cena se desenrola com o personagem acariciando o 

vestido, tocando delicadamente a renda, experimentando diferentes posições com a perna com 

o intuito de parecer o mais feminino possível, tomando como modelo a imagem da mulher já 

delineada por Gerda no quadro ao lado: uma bela moça loira, com feições e gestos delicados 

que, assim como Einar, contempla o próprio corpo adornado pelo vestido. As expressões 

faciais e os gestos corporais que o personagem realiza durante esse contato com o vestido 

denotam um misto de prazer e surpresa pelas sensações que daí emanam: o toque leve do 

tecido sobre a pele, a maciez da meia em contato com suas pernas. 

Após esse primeiro contato com roupas femininas, Einar passa a apresentar um 

comportamento diferente, chega a compartilhar com sua esposa os seus sentimentos e recebe 

dela um apoio inicial, pois Gerda pensava se tratar apenas de uma brincadeira. Mas, pelo 

contrário, Einar passa a aperfeiçoar cada vez mais seu lado feminino até se transformar em 

Lili Elbe. 

A história do nascimento de Lili encontra alguns pontos em comum com o 

nascimento de Carla Mel, Jorgete e Morgana, principalmente no que diz respeito ao despertar 

http://www.bdcwire.com/wp-content/uploads/2015/09/danish-girl1.gif
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para o mundo feminino: o contato com as roupas. Vale aqui salientar que esse despertar se dá 

pelas sensações que o contato entre pele e tecido proporciona, e pelo anseio de incorporar 

uma mulher em seus trejeitos, sua maneira de andar, de sentar, com o objetivo de chegar o 

mais próximo possível do que se entende por feminino em nossa sociedade. Temos aqui 

novamente a noção de prática de si por meio da qual o sujeito constitui eticamente a si mesmo 

como um sujeito crossdresser, no caso dos sujeitos que estudamos, e de um sujeito 

transexual, no caso de Lili. 

No enunciado do sujeito Carla essas práticas ou técnicas de si são representadas por 

verbos e/ou expressões que dão significado ao feminino: ―caminhar com salto alto‖; ―sentar e 

cruzar as pernas‖; ―de me comportar....e de pensar como uma mulher‖. Essas são atitudes 

éticas realizadas pelo sujeito para imprimir em seu corpo, com o auxílio do ornamento pela 

roupa, uma imagem feminina. Porém, essa imagem não é impressa apenas no corpo, mas 

também na alma, uma vez que afeta o modo de ser do sujeito, enfim, o subjetiva, como 

afirmou Morgana: ―Mas é só a imagem que muda? Não... com certeza não é só isso. E a 

mágica está aí: você percebe uma nova perspectiva de mundo. Completamente diferente 

daquela que você sempre teve‖. Esse enunciado produz um efeito de sentido que possibilita 

constatar o modo como as tecnologias de si promovem no sujeito um novo processo de 

subjetivação, tornando-se, naquele momento, um sujeito mulher. 

Outro trajeto temático que queremos discutir ainda nesse tópico sobre as técnicas de 

si diz respeito ao papel do outro no processo de subjetivação do sujeito crossdresser. Tal 

trajeto se refere ao contato entre crossdressers e ao sair montada. A seguir apresentamos mais 

três enunciados retirados de três depoimentos diferentes. 

O ultimo passo veio bem mais tarde. Quando Carla ficou realmente feminina (e muito 
linda!!!), e quando a ocasião se apresentou (conheci outra cd), Carla saiu na rua, foi 
para locais públicos, conheceu pessoas. Foi um novo prazer, cruzar os o lhares ciumentos 
de outras mulheres, sentir o desejo de homens, uma nova forma de me sentir mulher 

porque outras pessoas me olhavam como mulher. (Carla Mel) 

Bem o tempo foi passando o desejo foi se tornando necessidade e acabei um dia saindo 
montada com minha prima-madrinha Betinha. Foi uma das maiores sensações de medo e 
liberdade que tive em minha vida. Ser mulher (ou pelo menos parecer)aos olhos das 
pessoas foi maravilhoso, as unhas pintadas, o salto alto, meus longos cabelos soltos, a 
maquiagem, os brincos e tudo o mais que as mulheres possuem. (Julia) 

Com o tempo descobri o que era o crossdressing e ao me definir assim passei a rejeitar 
menos aquilo que eu sentia dentro de mim. Sem duvida achar outras pessoas com os 
mesmos sonhos e desejos foi fundamental para esta definição e autoconhecimento. 

(Katia) 
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Conhecer outras crossdressers foi um acontecimento marcante na vida dos sujeitos 

acima citados, seja por ter proporcionado a oportunidade de sair montada, seja por ter 

contribuído para o processo de aceitação do crossdressing. Desse modo, discutiremos dois 

pontos que merecem destaque nos enunciados transcritos acima: o primeiro deles diz respeito 

ao fato da ocasião de sair à rua ter se apresentado apenas quando conheceram outra 

crossdresser; o segundo refere-se ao fato de sair em público contribuir para o sentimento de 

feminilidade do sujeito. 

Vencato (2013) aponta que no período em que acompanhou algumas associadas do 

BCC em vários dos principais eventos do clube realizados entre os anos de 2007 e 2009 era 

comum o discurso de que ―uma crossdresser não vai a lugar nenhum sozinha‖. Esse discurso 

se dá, segundo a autora, pela sensação de medo e insegurança por parte das crossdressers, 

tanto no que diz respeito a estar suficientemente feminina, quanto pelas reações das pessoas 

que não compreendem ou não conhecem o crossdressing. Por esse motivo, segundo Vencato 

(2013), era comum que elas só andassem em grupos e permanecessem em grupos nos locais 

de encontro, sem estabelecer contato com as outras pessoas. 

Contudo, Vencato (2013, p. 30) afirma que ―após algum tempo saindo com outras 

crossdressers, algumas ousaram sair sozinhas e, com isto, aprenderam que – mesmo que 

tomando alguns cuidados – é uma experiência possível‖. A partir dessa constatação, é 

possível, então, desconstruir um pouco essa ideia de que uma crossdresser só possa sair 

acompanhada. Talvez seja algo que ainda aconteça com aquelas que terão a primeira 

experiência, como foi o caso de Carla Mel, por exemplo, mas não tomaremos isso aqui como 

uma regra. 

No enunciado do sujeito Carla, compreendemos que o ato de sair à rua estar 

condicionado a conhecer outra crossdresser é uma forma que ele encontrou de negociar seus 

medos e anseios, tanto em relação a si mesmo, quanto aos outros. A companhia de um 

semelhante é uma espécie de defesa, uma possibilidade de argumentar: ―eu não estou sozinha, 

outras existem além de mim‖. Sem falar que a troca de experiências é fundamental no início 

do crossdressing (VENCATO, 2013). 

Tendo em vista a transformação que acontece com o sujeito – ―Carla ficou realmente 

feminina‖ –, é possível perceber na figura dessa ―outra cd‖ a imagem do parrhesiasta. 
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Conforme discutimos no capítulo 3, a parrhesía é uma forma de governamentalidade em que 

o outro – um sujeito mais velho, de boa índole e com capacidade de dizer a verdade 

necessária ao seu discípulo – promove o contato entre o sujeito e a verdade. No contexto de 

nossa pesquisa, esse parrhesiasta pode ser considerado alguém com mais experiência que 

Carla, que já vivenciou o processo de montagem, já se aceitou como crossdresser e consegue 

passar uma ideia de segurança ao sujeito. De que verdade o sujeito em análise precisa? Se o 

sujeito só se sentiu ―realmente‖ feminino quando saiu à rua e essa oportunidade só se 

apresentou quando ele conheceu ―outra cd‖ é porque se fazia necessário o olhar do outro 

afirmando sua feminilidade. A aprovação da feminilidade do sujeito crossdresser pelo outro é 

um modo de subjetivação. O que o sujeito precisa ouvir do parrhesiasta, nesse caso, é a 

verdade sobre seu pertencimento ao que socialmente se entende por ser mulher, o que se 

configura, de todo modo, como uma vontade de verdade. 

O papel do outro – nesse caso, não necessariamente do parrhesiasta – na 

constituição do sujeito crossdresser fica ainda mais evidente quando consideramos a 

sequência do enunciado: ―Foi um novo prazer, cruzar os olhares ciumentos de outras 

mulheres, sentir o desejo de homens, uma nova forma de me sentir mulher porque outras 

pessoas me olhavam como mulher‖. Nesse caso, percebemos claramente que o sujeito alcança 

o estado de felicidade de que falou Foucault (2010), porque consegue se subjetivar como 

sujeito mulher a partir do olhar afirmativo do outro. Vale lembrar, conforme está no 

enunciado, que esse contato com a sociedade se deu porque o sujeito teve contato com outro 

sujeito crossdresser – a quem atribuímos o papel de parrhesiasta. 

O enunciado do sujeito Julia dá continuidade a esse trajeto temático na medida em 

que o enunciador atribui também a outro sujeito crossdresser – ―prima-madrinha Betinha‖ – a 

oportunidade de sair montada. Nesse enunciado a figura do parrhesiasta também é 

perceptível. O fato de Betinha ser chamada de ―madrinha‖ já reforça essa ideia. Essa palavra é 

atravessada interdiscursivamente por diferentes sentidos. Existe a imagem da madrinha de 

batismo, que se compromete em cuidar da vida religiosa do afilhado; a madrinha de 

casamento, que serve de testemunha do amor do casal e que de algum modo assume o 

compromisso de ajudar nas adversidades; há também a fada-madrinha, dos contos infantis, 

que realizam os sonhos tidos como impossíveis das personagens principais, como é o caso da 

Cinderela, exemplo pertinente para a nossa análise uma vez que a fada-madrinha transforma o 

vestido rasgado de Cinderela no num vestido de baile que só duraria até meia-noite. Esse 
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exemplo se aproxima dos crossdressers, pois geralmente a ―mágica‖ da ―montagem‖ só dura 

por uma noite. 

Figura 8: Fada madrinha transforma Cinderela em Princesa 

 

Fonte: http://redeglobo.globo.com/filmes/noticia/2013/12/cinema-especial-traz-o-classico-da-disney-

cinderela-neste-domingo-29.html. Acesso em 17 de setembro de 2016. 

 

Na imagem acima, vemos que com um ―passe de mágica‖ a fada-madrinha consegue 

transformar o vestido rasgado de Cinderela em um vestido de luxo para baile que a deixa 

parecida com uma princesa. A atitude da ―prima-madrinha Betinha‖ se aproxima desta da 

fada-madrinha, pois faz com que o sujeito troque suas roupas de homem por vestes femininas. 

Quando a fada transforma as roupas de Cinderela, essa transformação se estende também a 

sua atitude, ela ganha mais confiança, contempla feliz sua imagem na fonte, como é possível 

ver na última imagem, e alcança um estado de felicidade que advém do processo de 

subjetivação, isto é, ela se assume enquanto um sujeito princesa. 

Quando a ―prima-madrinha‖ proporciona a oportunidade de Julia sair montada, a 

transformação também não esbarra na roupa ou no corpo. O sujeito subjetiva-se e assume o 

papel de um sujeito mulher: ―Ser mulher (ou pelo menos parecer) aos olhos das pessoas foi 

maravilhoso, as unhas pintadas, o salto alto, meus longos cabelos soltos, a maquiagem, os 

brincos e tudo o mais que as mulheres possuem‖. O estado de completude advém do contato 

com a verdade de si (o desejo de vivenciar o feminino) que é encorajado por outro sujeito que 

já possuía aquela experiência – a prima-madrinha-parrhesiasta. 

Sobre esse evento, o sujeito em análise diz ainda: ―Foi uma das maiores sensações de 

medo e liberdade que tive em minha vida‖. O medo, nesse contexto, é resultado dos processos 
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de objetivação que transpassam o sujeito, objetivação essa promovida pelas relações de poder 

que regulam o discurso sobre a condenação de toda e qualquer prática que fuja ao sistema 

heteronormativo, veiculado em discursos de diferentes instituições, como a família, a escola, 

o Estado, dentre outras a quem interessa o processo de regulação dos corpos. Porém, ao 

mesmo tempo, o sujeito se sente livre. Esse sentimento de liberdade é resultado do processo 

de subjetivação do sujeito. Foucault (2014a) considera que o poder só se exerce sobre sujeitos 

livres, pois estes podem resistir, e a resistência é requisito para o exercício do poder. 

Percebemos, nesse enunciado, o processo agonístico da relação entre poder e resistência, o 

embate entre a objetivação e a subjetivação, ambos processos atuando sobre o sujeito 

(CASTELO BRANCO, 2008). 

O terceiro enunciado, produzido pelo sujeito Katia, complementa o nosso trajeto 

temático. O sujeito traz em seu discurso a presença do outro como determinante para seu 

processo de definição enquanto crossdresser: ―Sem duvida achar outras pessoas com os 

mesmos sonhos e desejos foi fundamental para esta definição e autoconhecimento‖. A figura 

do parrhesiasta aparece menos marcada nesse enunciado, mas esse outro coletivo, constituído 

por ―outras pessoas com os mesmos sonhos e desejos‖, indica que se tratava de outros 

crossdressers e permite a leitura de que esses outros sujeitos contribuíram para o contato do 

sujeito em análise com uma vontade de verdade sobre o crossdressing. 

A primeira parte do enunciado permite a compreensão de que o sujeito consegue 

subjetivar-se a partir do momento em que descobre a existência do crossdressing: ―com o 

tempo descobri o que era o crossdressing e ao me definir assim passei a rejeitar menos aquilo 

que eu sentia dentro de mim‖. Notemos que o sentimento de isolamento fez com que o sujeito 

rejeitasse suas vontades, que lhe eram constitutivas – ―sentia dentro de mim‖. Esse sentimento 

de negação é proporcionado pelo estado de objetivação em que o sujeito se encontrava. Antes 

do contato com outros sujeitos crossdressers é possível inferir que os discursos que 

atravessavam esse sujeito eram carregados de interdição, de preconceito, eram, 

provavelmente, discursos que tratavam seus desejos como uma patologia, o que impediam a 

aproximação desse sujeito com a verdade de si. Eram, desse modo, discursos que veiculavam 

o poder disciplinar, que conseguiu agir de modo efetivo sobre o sujeito em análise. 

Cabe ainda complementar a análise desse trajeto temático com outro ponto comum 

entre a personagem Lili de A garota dinamarquesa, e os sujeitos que estamos estudando. Lili 

se veste completamente de mulher pela primeira vez com o auxílio de sua esposa, Gerda. Esta 
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encontra no crossdressing de Lili uma inspiração para suas pinturas e a convence a ir com ela 

para uma festa entre amigos. Para Gerda tudo não passava de uma brincadeira, mas todas 

essas experiências iam cada vez mais desabrochando em Lili o desejo de se tornar uma 

―mulher de verdade‖. 

 

Figura 9: A garota dinamarquesa: Lili e Gerda. 

 

Fonte: < http://www.fashionistasdeplantao.com/2016/03/figurino-garota-dinamarquesa-gerda.html>. 
Acesso em 15 de junho de 2016. 

 

Lili (à esquerda), assim como Carla, Julia e Katia, teve a oportunidade de sair em 

público e viver a experiência de ser tratada como mulher pela sociedade. Na trama, todos 

ficaram encantados com a beleza de Lili e isso a ajudou a ficar mais à vontade. Durante a 

festa ela ficou à parte, observando o comportamento das mulheres, o modo como elas 

sentavam, como sorriam, como se comportavam na presença dos homens. Até que um rapaz 

vem tirá-la para dançar e se demonstra apaixonado por ela. Mais tarde, naquela mesma festa, 

Lili daria seu primeiro beijo em um homem. Esses fatos são decisivos para vida de Lili e seu 

casamento com Gerda. 

Vale destacar novamente o enunciado do sujeito Carla Mel sobre suas sensações para 

estabelecer uma comparação com Lili: ―Foi um novo prazer, cruzar os olhares ciumentos de 

outras mulheres, sentir o desejo de homens, uma nova forma de me sentir mulher porque 

outras pessoas me olhavam como mulher‖. Assim como aconteceu com Lili, Carla sentiu-se 

mais segura, mais completa e feliz consigo mesma no momento em que é reconhecida como 
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―mulher‖. Isso ratifica nossa colocação de que o sujeito crossdresser, na constituição da sua 

subjetividade, também precisa do olhar do outro, precisa que o outro ateste sua feminilidade. 

Tal atestado não precisa vir em palavras, bastam ―os olhares ciumentos‖ das mulheres, ―o 

desejo de homens‖, que podem ser percebidos também no olhar. Destarte, não só a atitude 

ética do sujeito para consigo mesmo é importante na construção dessa subjetividade, como 

também o olhar do outro – ou do parrhesiasta – é fundamental para que o sujeito possa 

enxergar a si mesmo enquanto sujeito de feminilidade. 

Os enunciados aqui analisados também nos permitem entender um pouco da visão 

dos sujeitos crossdressers sobre o que é o feminino em nossa sociedade. Observemos que eles 

se sentem mulher porque as mulheres têm ciúmes e porque se sentem desejados pelos 

homens. Se considerarmos o enlace aí existente entre o interdiscurso e a memória discursiva 

socialmente construída a respeito do perfil feminino, conseguiremos vislumbrar, grosso 

modo, o discurso de que toda mulher é ciumenta e que elas são objeto de desejo insaciável 

dos homens (heterossexuais). Esse parece ser o discurso sobre o feminino que compõe o 

entendimento desses sujeitos sobre o que é ser mulher em nossa sociedade ou pelo menos que 

essa é uma das características definidoras. 

Pela análise dos depoimentos aqui realizada foi possível vislumbrar os diferentes 

modos, atitudes e negociações realizadas pelas crossdressers para construir eticamente uma 

nova forma de subjetividade e poder vivenciar um sentimento de liberdade e felicidade que 

Foucault defendeu em seus estudos para os sujeitos contemporâneos. Vimos que tanto as 

atitudes éticas do sujeito como a ação do outro são importantes para o processo de 

subjetivação, ambas entendidas como técnicas de si que promovem o contato entre sujeito e 

verdade. 

 

4.2 Corpo, Discurso e Heterotopia 

 

No capítulo 3, discutimos sobre o corpo enquanto materialidade discursiva produtora 

de sentidos e atravessado por diferentes relações de poder-saber. Discutimos ainda a respeito 

dos espaços heterotópicos e concebemos o corpo como um lugar de heterotopia, uma vez que 

está em constante batalha contra o poder disciplinar. Nesta seção, nos voltaremos para os 

depoimentos das crossdressers do BCC com intento de estudar o corpo por elas produzidos 

como uma materialidade discursiva em que o sujeito imprime marcas de subjetividade. 
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Conforme já discutimos, Foucault (2009) concebe a heterotopologia como o estudo 

ou descrição das heterotopias, espaços reais transformados por determinados sujeitos em 

refúgios onde se sentem ―livres‖ para realizar seus desejos; lugares moldados para combater o 

poder disciplinar que atua, por exemplo, em espaços públicos no quais uma gama de normas 

éticas enquadra os sujeitos em moldes produzidos socialmente por diferentes discursos, sejam 

eles políticos, religiosos, morais, medicinais ou de diversas outras áreas. 

Dentre outros tipos de heterotopias apontadas pelo autor, destacamos aquela que 

Foucault (2009) chamou de heterotopia de desvio, na qual julgamos se enquadrar os espaços 

que são comumente frequentados ou até mesmo criados especialmente para o público queer. 

Em nossa explanação, apontamos o sítio eletrônico do Brazillian Crossdresser Club como um 

espaço de heterotopia de desvio, pois se trata de um ambiente criado por um grupo de 

crossdressers com o objetivo de reunir pessoas que compartilham do mesmo desejo, criar 

novas amizades, tirar suas dúvidas sobre o crossdressing e marcar encontros presenciais. A 

seguir, separamos alguns enunciados retirados do nosso corpus que justificam a classificação 

do BCC como um espaço heterotópico: 

 

Nasceu, há uns dois ou três anos, a Elis Palmer, a qual se filiou no BCC e alimentou 

muito meu lado feminino por uns tempos.(Elis) 

Hoje eu procuro a cumplicidade e a amizade entre outras cds. Conheci alg umas 
integrantes do BCC, e desejo fazer parte deste grupo para trocar experiências[...].(Carla 
Mel)  

Espero encontrar pessoas que queiram entender e compartilhar desta transformação, 

falar sobre nossa realidade, sem preconceito. (Julia) 

 

Nos três enunciados destacados, é possível perceber que o BCC é entendido como 

um lugar de refúgio no qual as associadas encontram ajuda e também inspiração, isso é 

notável na fala do sujeito Elis quando afirma que se filiar ao BCC ―alimentou muito meu lado 

feminino por uns tempos‖. É um espaço, nesse caso, que permite ao sujeito enunciador entrar 

em contato com a subjetividade feminina, com o ser mulher, o que pode acontecer uma vez 

que nesse espaço ocorre a troca de experiência sobre a melhor maneira de se maquiar, que 

roupas vestir, que lugares frequentar, como se portar em público de maneira feminina etc.. 
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Mas ao mesmo tempo é preciso notar que o BCC não será o único espaço definidor 

do sujeito em questão, este espaço não consegue enquadrar o sujeito em um ―molde BCC‖ de 

ser mulher. Essa compreensão baseia-se na expressão ―por uns tempos‖ que fecha o 

enunciado em análise. O BCC não foi suficiente para fornecer ao sujeito todos os elementos 

ou toda a experiência necessária para alcançar um estado de completude, ou ainda não foi 

capaz de atualizar-se na velocidade necessária para atender às demandas do sujeito. 

Podemos ainda refletir sobre a possibilidade do próprio sujeito crossdresser ter 

sentido a necessidade de escapar desse espaço, como nos explicou Gomes (2010), fugir a 

qualquer tipo de enquadramento ou definição do seu processo de subjetivação. Segundo 

Gomes (2010), da mesma maneira que fugimos dos espaços dominados pelo poder disciplinar 

e buscamos os espaços heterotópicos, também fugimos destes quando nos sentimos 

pressionados a assumir uma atitude de identificação definitiva com as normas que de uma 

forma ou de outra compõem aquele espaço. 

Nos enunciados dos sujeitos Carla Mel e Julia também é possível perceber a 

indicação do BCC como um espaço de acolhimento: ―Conheci algumas integrantes do BCC, e 

desejo fazer parte deste grupo para trocar experiências [...]‖ (Carla Mel); ―Espero encontrar 

pessoas que queiram entender e compartilhar desta transformação, falar sobre nossa realidade, 

sem preconceito‖ (Julia). A necessidade de aceitação e de compartilhar experiências é o 

discurso que parece dominar esses enunciados. 

Contudo, o enunciado de Julia nos permite perceber algo além das intenções dos 

sujeitos para com o BCC: seu discurso revela as configurações que este espaço – e as pessoas 

que o constituem – tem ou precisa ter para que os sujeitos crossdressers sintam-se bem em 

frequentá-lo. A característica destacada pelo sujeito é que a troca de experiência precisa se dar 

―sem preconceito‖. Tal exigência pode se justificar porque o preconceito não condiz com o 

ambiente ou mesmo com o pensamento queer. Aliás, se dentro de espaço há preconceito não 

podemos chamá-lo de heterotópico. O preconceito deve ficar fora, deve ser externo. O sujeito 

procura esse não-lugar exatamente por ele ser, em tese, livre de discursos normatizadores e 

disciplinares. 

Como nos sugere Foucault (1999a), vale refletir: por que esse enunciado (―sem 

preconceito‖) e não outro em seu lugar? O que propicia o surgimento dessa exigência em um 

ambiente que se pressupõe totalmente queer? A memória discursiva em torno da comunidade 

LGBT nos revela que existe preconceito e discriminação entre os membros que compõem 
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essa comunidade. A sigla LGBT significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, 

porém dentro de cada uma dessas divisões existem inúmeras subdivisões que dizem respeito, 

por exemplo, à prática sexual (ativo, passivo), ao modo de se vestir e de se comportar (mais 

efeminado ou mais masculino) e à forma física (barbie, urso etc.21). Refletindo a sociedade em 

que vivemos – machista e heteronormativa – os gays passivos, efeminados e que não 

apresentam uma forma física esbelta costumam sofrer preconceito por parte da própria 

comunidade LGBT. A tirinha a seguir, do cartunista Laerte, traz efeitos de sentido que 

expressam essa realidade por meio da personagem Muriel e suas colegas. 

 

Figura 10: Tirinha de Laerte: Nas trincheiras 

 
Fonte: http://sejoganamake.blogspot.com.br. Acesso em 19 de setembro de 2016. 

 

No primeiro quadrinho, Muriel e suas colegas aparecem atrás de uma trincheira onde 

protagonizam uma luta contra a homofobia, o que sugere a fala de um dos sujeitos 

enunciadores: ―Nessa luta contra a homofobia, uma hora é preciso desentrincheirar, não?‖. 

Por ―desentrincheirar‖ entendemos a necessidade de lutar ativamente, ―sair do armário‖ e 

defender a causa LGBT, esse parece ser um interdiscurso que encontra respaldo na memória 

discursiva desses movimentos. Muriel, porém, alerta para a necessidade de tomar cuidado 

com duas coisas. No segundo quadrinho, ao se levantar (desentrincheirar) para responder à 

pergunta da amiga (―quais?‖) é atingida por um tomate e recebe os seguintes insultos: ―Vade 

retro, sodomita!‖ e ―Promíscuo!‖. Sobre esses ataques Muriel diz se tratar do fogo inimigo, 

uma das coisas com as quais é necessário ter cuidado. 

                                                                 
21

 De modo geral, os gays chamados de Barbies possuem o corpo malhado e geralmente bem depilado. Já os 

chamados de ursos são aqueles que apresentam uma forma física mais robusta, não malhada, e o corpo peludo. 

Sobre esse assunto, indicamos a leitura do livro de Domingos (2010): O discurso dos ursos: outros modos de ser 

da homoafetividade. 
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Atingir o outro com um tomate em nossa sociedade significa dizer que discorda 

categoricamente do que esse outro representa, dos valores e opiniões que ele defende. É um 

gesto muito antigo de desaprovação que perdura há séculos no mundo todo. Também pode ter 

por objetivo humilhar o outro. Como as personagens se encontram em uma trincheira, que 

serve de escudo nas batalhas, o tomate pode ser entendido como a munição que é lançada 

contra elas, que discursivamente carrega a desaprovação. 

O uso do termo ―sodomita‖, por sua vez, marca interdiscursivamente esse enunciado 

com o discurso religioso. O termo se origina a partir do nome da cidade bíblica, Sodoma, que, 

juntamente com Gomorra, foi destruída por Deus como forma de castigo por suas práticas 

sexuais ―invertidas‖22. Assim sendo, o ―fogo inimigo‖, nesse caso, é representado por uma 

posição sujeito atravessada pelo discurso religioso que prega a homossexualidade como um 

pecado, uma abominação. Dessa posição vem ainda o termo ―promíscuo‖, também usado 

como forma de insultar o sujeito por suas práticas sexuais. 

No terceiro quadrinho, Muriel, ao ser atingida por um sapato, anuncia a segunda 

coisa com a qual é preciso se preocupar: o ―fogo amigo‖. Esse fogo amigo seriam os sujeitos 

que compõem a comunidade LGBT, que em vez de se ―desentrincheirar‖ e ir à luta de forma 

unida, resolvem atacar seus semelhantes pelas características particulares que cada um 

assume. 

Em vez de um tomate, um sapato é usado como munição. Unido às expressões 

―Exibida!‖, ―Oportunista!‖ e ―Feia‖ o sapato é a materialização do preconceito que Julia teme 

enfrentar dentro do BCC. Na tirinha, a posição sujeito ocupada pelo ―fogo amigo‖ é 

atravessada por esse discurso de preconceito que, de certa forma, carrega nuances de 

machismo e ódio. Além disso, há nesse discurso uma vontade de verdade sobre ser gay, sobre 

ser feminina, que parece disciplinarizar o corpo do sujeito enunciador (posição ocupada por 

Muriel na tirinha). Essa discussão nos permite entender porque surge o enunciado ―sem 

preconceito‖ na fala de Julia. Sua aparição marca a memória discursiva do sujeito acerca da 

existência de um discurso disciplinar que atravessa também os espaços que se pretendem 

resistentes às formas de dominação. 

                                                                 
22

 É válido ressaltar que existem outras leituras sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra que não 

estão relacionadas à ideia de castigo devido à homossexualidade, porém essa parece ser a noção que se encaixa 

no senso comum e que melhor representaria o efeito de sentido coletivo que perpassa o enunciado da tirinha.  
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Nesse sentido, o sítio do BCC pode ser sim considerado um espaço heterotópico. 

Porém, como qualquer outro espaço, está sujeito a infiltrações e transformações que passarão 

a determinar quais sujeitos se sentirão bem em frequentá-lo. Numa perspectiva queer, 

contudo, no momento em que esse espaço for atravessado por poderes disciplinares dos quais 

o sujeito queer já vem fugindo, ele deixe de ser heterotópico. 

Analisaremos a seguir outros enunciados que compõem o nosso corpus. Tais 

enunciados constituem um trajeto temático acerca de espaços heterotópicos criados pelos 

sujeitos crossdressers que ajudam no processo de subjetivação do sujeito por meio de 

inscrições discursivas em seus corpos. 

 

Uma vez, fui à praia, andei para um lugar onde só passavam pessoas, mas não ficavam 
por ali, e, só com uma calcinha de biquini, fiquei me deliciando com o corpo exposto ao 
vento, ao sol e ao mundo. Quando alguém se aproximava, eu corria para a água, mas, no 
fundo, sentia uma enorme vontade de que alguém, um homem certamente, me visse 

daquele jeito. (Elis) 

 

O ambiente praiano descrito no enunciado acima aparece ressignificado pelo sujeito. 

A praia, normalmente, já é um espaço público que se diferencia dos demais devido aos trajes 

que as pessoas, na atualidade, são autorizadas socialmente a usar: biquínis e maiôs para 

mulheres, sungas e calções de banho para os homens. Ao procurar um espaço pouco 

frequentado e vestir a calcinha de um biquíni, o sujeito enunciador, sendo homem, quebra 

esse consenso social marcado pelo discurso heteronormativo que separa aquilo que pertence 

ao mundo masculino do que pertence ao mundo feminino. 

O sujeito ressignifica essa parte isolada da praia ao criar um espaço paralelo em que 

pode praticar o crossdressing, onde pode realizar o seu desejo de sentir-se feminino. Pode-se 

dizer que, momentaneamente, aquela área isolada da praia torna-se para ele um espaço 

heterotópico, na medida em que ele cria condições para subjetivar-se. Ele afirma: ―fiquei me 

deliciando com o corpo exposto ao vento, ao sol e ao mundo‖. O corpo desse sujeito aparece 

nesse enunciado também ressignificado, não se trata, aos olhos do sujeito, de um corpo 

masculino, mas de um corpo em que as marcas do feminino estão inscritas, seja por meio da 

calcinha ou pelo estado de exposição em que ele se encontra. Isso porque a memória 

discursiva nos permite relacionar esse corpo exposto ao vento e ao sol com os diversos corpos 
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femininos que comumente se enfileiram nas praias para se bronzear e que acabam chamando 

a atenção dos olhares masculinos. 

Essa relação é marcada interdiscursivamente pelo trecho: ―sentia uma enorme 

vontade de que alguém, um homem certamente, me visse daquele jeito‖. Assim como os 

corpos femininos a se bronzear na praia despertam o olhar masculino, o sujeito deseja que o 

seu corpo também desperte a mesma sensação. Por isso é possível afirmar que naquele 

momento o sujeito se encontra subjetivado. O seu corpo carrega marcas do feminino, seja 

pelo uso da calcinha, seja exposição ao sol à maneira feminina. Vale lembrar nesse momento 

a afirmação de Louro (2000) para quem os corpos são significados socialmente. Ainda 

segundo a autora, os gêneros masculinos ou femininos são marcados nos corpos de acordo 

com a cultura a que pertence o sujeito. Se em nossa sociedade prevalece a erotização do corpo 

feminino, para subjetivar-se o sujeito crossdresser tenta imprimir em seu corpo as marcas 

dessa cultura de erotização. 

Contudo, mesmo criando para si esse espaço real em que tenta satisfazer o desejo de 

sua alma, o sujeito enfrenta a presença em si mesmo da disciplinarização dos corpos 

(FOUCAULT, 1999c). Isso se conclui da sua afirmação: ―quando alguém se aproximava, eu 

corria para a água‖, ou seja, ele não se permitia ser notado, talvez por receio de sofrer alguma 

forma de preconceito, de não ser compreendido. Nesses momentos a disciplina falava mais 

alto. Para Foucault (1999c) a disciplina é uma tecnologia do poder, um meio de exercê-lo 

mesmo a distância, já que uma vez disciplinado, uma vez gravadas no corpo as marcas de 

uma disciplinarização, o sujeito se torna dócil. Porém, como o poder só se exerce onde há 

resistência, mesmo disciplinarizado o sujeito consegue, nem que seja momentaneamente, 

buscar estratégias de subjetivação, de resistência ao exercício do poder disciplinar; o que se dá 

por meio da ressignificação social de seu corpo. 

Vejamos outro enunciado em que a ressignificação do corpo aparece como uma 

forma de resistência às relações de poder: 

 

Moro só, saio para o trabalho como homem e a noite, assim que chego em casa, tomo 
banho e me visto como Carol. Faço o jantar, vejo TV, vou dormir e acordo como Carol. 
Tomo café da manhã e depois visto a roupa de trabalho. Isso depois de me olhar no 

espelho e pensar como seria bom ir para o trabalho de mini-saia. (Anne Caroline) 
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O enunciado revela negociações que o sujeito precisa fazer para poder se montar e 

ressignificar seu corpo. Ele sai para o trabalho como homem e se veste à noite como Carol 

assim que chega a sua casa. Isso aponta para existência já mencionada de lugares em que é 

possível se montar e outros não. No caso em análise o ambiente de trabalho aparece descrito 

como um lugar marcado por interdição e, portanto, como um espaço em que o se montar não 

é permitido. 

De fato são poucos, atualmente, os locais de trabalho que permitem que sujeitos 

LGBT possam se apresentar como tais. A maioria desses locais são empresas públicas que por 

questões legais não podem traçar perfis discriminatórios para seus funcionários. Apesar disso, 

muitos sujeitos transexuais, por exemplo, não se sentem à vontade para frequentar o ambiente 

de trabalho com vestimentas condizentes ao gênero em que se incluem. Isso tem provocado a 

marginalização de sujeitos travestis, por exemplo, que não conseguem emprego devido ao 

preconceito de empresas e clientes. 

Sendo assim, resta ao sujeito Anne o ambiente de sua casa, onde mora só, para a 

prática do crossdressing. Os modos de subjetivação que lhe permitem alcançar um estado de 

feminilidade são expressos pelos verbos e complementos presentes neste trecho de seu 

enunciado: ―Faço o jantar, vejo TV, vou dormir e acordo como Carol‖. As ações praticadas 

pelo sujeito quando está montado podem ser postas como modos de subjetivação, pois 

permitem que ele alcance um estado de satisfação e liberdade ao entrar em contato com as 

peças de roupa feminina. Sales (2008) aponta esse estado de liberdade como primordial para 

que o sujeito possa viver com felicidade, uma vez que pode satisfazer seus anseios. 

Atividades como preparar o jantar, ver TV e dormir são ações comuns do cotidiano, 

que fazemos com naturalidade e despreocupação. Nesse momento, cada um de nós prefere 

ficar à vontade com o próprio corpo e relaxar. É o que acontece com Anne na situação 

enunciada. Porém, no seu caso, as transformações são mais radicais. Quando ela acorda, 

precisa vestir a ―roupa de trabalho‖, o que significa voltar a usar roupas masculinas. Nesse 

processo transitório é importante notar a ressignificação de gênero que o sujeito promove em 

seu corpo de acordo com o lugar em que está: no trabalho, fabrica um corpo masculino; em 

casa, um corpo feminino. Essa fabricação, vale ressaltar, se dá por meio da vestimenta e se 

justifica pelo fato do ambiente de trabalho ser atravessado por relações de poder que 

interditam e objetivam o sujeito. 
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Gostaríamos de destacar ainda o último trecho do enunciado do sujeito Anne, que se 

refere ao momento em que ele toma café e veste as roupas de trabalho: ―Isso depois de me 

olhar no espelho e pensar como seria bom ir para o trabalho de mini-saia‖. Aparece nesse 

enunciado a metáfora do espelho como experiência mista de espaço utópico e heterotópico, 

como formulou Foucault (2009). 

A imagem que o sujeito vê de si próprio refletida no espelho usando uma minissaia 

para ir ao trabalho é uma utopia, uma vez que a imagem que o espelho lhe mostra é irreal e 

não material. O sujeito acredita nessa imaterialidade porque sabe que se tentasse torná-la 

material sofreria represálias sociais. 

Mas ao mesmo tempo o espelho funciona como uma heterotopia porque é um lugar 

real e tem um efeito retroativo sobre o lugar que ocupamos. O espelho permite que o sujeito 

olhe para esse lugar em que ele não está e se constitua a partir daquela imagem de si mesmo. 

Ao vislumbrar seu corpo adornado com a peça feminina na imagem do espelho, o sujeito tem 

contato com o seu avesso, e esse avesso é a representação da subjetividade que deseja 

assumir, uma subjetividade feminina. Esse avesso o constitui, ele é a verdade daquele sujeito 

que se encontra aprisionada dentro dele mesmo, interditada pelas relações de poder que o 

rodeiam e insistem em objetivá-lo. 

O desejo do sujeito enunciador é romper as amarras dessa interdição e fazer surgir 

seu verdadeiro eu. É tocar aquela imagem dentro do espelho, pegá-la pela mão e trazê-la à 

realidade. Ir trabalhar de minissaia seria atingir um estado de subjetivação, ou seja, assumir-se 

enquanto sujeito de uma feminilidade, que lhe traria felicidade à alma. 

Até aqui, no que se refere à heterotopia, podemos afirmar que esta é um modo de 

subjetivação na medida em que propicia ao sujeito um espaço no qual ele pode agir sobre seu 

corpo e ressignificá-lo de maneira a atingir um estado de completude da alma. Por completude 

da alma entendemos a satisfação, pelo sujeito, de um desejo, o que lhe traz felicidade. Quando 

em seus estudos sobre a constituição do sujeito Focault fala da necessidade de se criarem 

novos modos de subjetivação, ele o faz pensando em promover a liberdade e a felicidade para 

o sujeito moderno. 

Os próximos enunciados trazem materializada uma ação dos sujeitos sobre os seus 

corpos, a depilação, e o efeito dessa transformação sobre o modo como eles veem a si 

mesmos: 
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Já adulta, um dia, após me barbear sob o chuveiro, comecei a depilar a virilha. Após 
alguns momentos, me perguntei o que eu estava fazendo. A pele lisa revelava uma coxa 
feminina.[...]Vieram as primeiras meias, as calcinhas, as saias, as blusas e uma luta 
interior para eu saber quem eu era. O desejo de estar depilada e ter seios. O desejo de 
tomar hormônios aliado ao conflito de estar o tempo todo numa vida masculina, sem 
saber que rumo tomar. (Vânia) 

Sempre que podia já me depilava e como não tenho muitos pelos, meu corpo ficava 
lisinho, por sinal faço isso até hoje (Julia) 

E ser mulher é especial. É ser suave, sexy, delicada, voltada para o belo, para a sedução. 
É poder ver seu corpo como um quadro que pode ser pintado e preenchido, sempre se 

renovando e melhorando. (Morgana) 

 

O enunciado de Vânia permite a leitura de que o processo de depilação revela ―uma 

coxa feminina‖. Para pensarmos melhor sobre essa interpretação faz-se necessário mobilizar 

novamente o que Foucault (2014c) chamou de técnicas de si. As técnicas de si ou tecnologias 

do eu são definidas, segundo o autor, como operações que o sujeito aplica sobre seu corpo, 

sozinho ou com a ajuda de outros, com o objetivo de promover uma transformação em favor 

de um estado de satisfação pessoal. 

A depilação, nesse caso, pode ser entendida como uma tecnologia de si na medida 

em que promove uma alteração no corpo do sujeito que vai além de uma mudança de 

aparência física. Após a depilação o sujeito vê em sua pele lisa a coxa de uma mulher, o que 

pode ser interpretado como uma forma de subjetivação: o sujeito inscreve em seu corpo 

marcas de feminilidade. Após essa operação inicial, outras são infligidas: ―Vieram as 

primeiras meias, as calcinhas, as saias, as blusas e uma luta interior para eu saber quem eu era. 

O desejo de estar depilada e ter seios‖. O uso de roupas femininas marca outra etapa de 

transformação do corpo masculino em um corpo feminino, o que começa a causar um conflito 

interno no sujeito: quem sou eu? Homem? Mulher? Hetero ou homossexual? A materialidade 

discursiva nos permite compreender que o gênero, como afirma Louro (2000) é uma 

construção social, na medida em que aquilo que nos permite distinguir entre o masculino e o 

feminino em nossa sociedade são conceitos culturalmente construídos. A ideia de que apenas 

a mulher se depila e tem a pele lisa é cultural. O consenso de que calcinhas e saias são 

vestimentas femininas é cultural. Logo, a noção de gênero não pode se basear apenas em um 

fator biológico. 
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Porém, para o sujeito que sente essa transformação na própria pele o processo parece 

ser mais complexo. Por isso há a ―luta interior‖ para saber quem se é. Porque ele se vê na 

fronteira entre os dois gêneros, ele prova das duas subjetividades. Mas por que o sujeito 

precisa escolher um lado? Por que a necessidade de lutar? Porque a sociedade em que 

vivemos é moldada no sistema heteronormativo, binário, e não aceita a vida fronteiriça 

(LOURO, 2013). Por esse motivo o sujeito se sente obrigado a lutar contra seu próprio eu, 

contra suas outras identidades que não são aceitas por esse sistema binário. 

A interdição promovida pelo exercício do poder por parte do sistema 

heteronormativo faz com que o sujeito fique sem saber ―que rumo tomar‖, já que deseja 

mudanças mais profundas por meio dos hormônios, mas vive o conflito de precisar ter uma 

vida masculina. A transformação hormonal representa uma tentativa de mudança mais 

agressiva no corpo, pretende-se adaptá-lo à identidade que o sujeito deseja assumir, no 

entanto, a disciplinarização do seu corpo pela heteronormatividade o impede de assim fazer. 

Tal disciplinarização aparece no trecho em que o sujeito diz viver o ―conflito de estar o tempo 

todo numa vida masculina‖, logo, percebemos que essa vida masculina lhe é imposta, as 

relações de poder que lhe incutem essa vida objetivam esse sujeito, o tornam dócil, 

disciplinado e útil às atividades que ele precisa exercer em sua vida masculina. 

O enunciado do sujeito Julia também traz a depilação como um modo de 

subjetivação, como uma forma de sentir-se mais feminina: ―Sempre que podia já me depilava 

e como não tenho muitos pelos, meu corpo ficava lisinho‖. A primeira observação que 

fazemos sobre esse enunciado é que o interdiscurso nos permite vislumbrar as relações de 

poder que atravessam o corpo desse sujeito. De acordo com Orlandi (2005, p. 83) ―o 

interdiscurso determina o intradiscurso: o dizer (presentificado) se sustenta na memória 

(ausência) discursiva‖. A autora se refere, nesse excerto, ao dito e ao não-dito. O 

intradiscurso, aquilo que linguisticamente é dito, é determinado discursivamente pelo 

interdiscurso, ou seja, na relação que esse discurso exerce com enunciados exteriores ao texto. 

Essa relação interdiscursiva se sustenta na memória discursiva, isto é, naquilo que está 

ausente, mas que pode ser convocado a compor o sentido do enunciado. No caso em análise, o 

dito é que o sujeito se depilava ―sempre que podia‖, o que deixa implícito (não-dito) a 

existência de momentos em que ele não podia se depilar. É nesse momento que se estabelece 

a relação interdiscursiva entre o dito e o não-dito. O enunciado em análise promove um 
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apagamento de outros enunciados possíveis, mas a memória discursiva nos permite resgatá-

los e estes passam a compor a produção de sentido desse enunciado. 

Se existem momentos em que o sujeito não pode se depilar é porque ele se encontra 

de algum modo atravessado por relações de poder. Circulam vários discursos sobre que 

tratamentos estéticos homens e mulheres podem dar ao seu corpo, seja na medicina ou no 

imaginário cultural. Apesar de hoje em dia já existirem vários aparelhos e cosméticos próprios 

para a depilação masculina, ainda é muito forte no imaginário cultural o discurso de que o 

corpo liso é uma característica feminina e que o corpo masculino deve ser peludo e rústico. O 

sistema comercial tem tentado combater esse discurso com o objetivo de lucrar também com 

o público masculino, como é possível ver na figura 11. 

A propaganda de barbeador traz a imagem do queixo e de um tórax masculino com 

um lado depilado e outro não. O lado depilado apresenta marcas de beijos em batom vermelho 

além de mãos femininas que agarram o tórax do homem. As unhas, assim como as marcas de 

beijos, estão pintadas de vermelho, cor que representa a paixão, o desejo, a libido sexual. O 

outro lado, porém, encontra-se peludo e sem qualquer vestígio feminino. Apenas o barbeador 

aparece depilando em linha reta o peitoral masculino. 

Figura 11: Propaganda da Gillette. 

 
Fonte: < http://propagandasmachistaspreconceituosas.blogspot.com.br/>. Acesso em 20 de setembro 
de 2016. 
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Sobre a imagem do tórax, há o seguinte enunciado: ―Dizer que é pegador do carnaval 

é fácil...‖ que se complementa com um enunciado sobre o peito masculino: ―agora, 

#queroverraspar‖. A propaganda permite a leitura de que apenas aqueles que forem capazes 

de depilar os pelos serão considerados pegadores, porque as mulheres só se sentiriam atraídas 

por corpos lisos, o que fica claro por meio das marcas de boca e das mãos que agarram apenas 

o lado depilado. Além disso, para que o corpo fique realmente liso, a propaganda sugere o 

barbeador da Gillette, que é capaz de abrir caminho entre os pelos do peito masculino. 

Discursos como esse são cada vez mais frequentes em nossa sociedade, porém as 

interdições sociais no que se refere aos papeis de gênero ainda são muito fortes, talvez 

principalmente quando se trata do gênero masculino. O resultado disso é que aqueles que 

aplicam sobre seus corpos transformações culturalmente femininas acabam sofrendo 

preconceito. No caso do sujeito crossdresser a situação é ainda mais crítica, uma vez que a 

ação de depilar não se justifica pela atração de mulheres, mas sim pelo desejo de adequar seu 

corpo ao padrão feminino, ou seja, o sujeito deseja, por meio do seu corpo depilado, exercer a 

subjetividade feminina. 

O segundo ponto que o sujeito Julia destaca sobre seu corpo é que ele já não tem 

muitos pelos, o que contribuía para deixá-lo mais lisinho, isto é, mais próximo dos contornos 

femininos. O sujeito já enxerga em seu corpo traços de feminilidade, de modo que suas 

intervenções vêm complementar esse estado de identificação e de aproximação com o ser 

mulher. Mais uma vez, então, a depilação pode ser entendida como um modo de subjetivação 

do sujeito crossdresser. 

Por fim, temos o enunciado do sujeito Morgana. Ele apresenta uma definição sobre o 

que é ser mulher: ―E ser mulher é especial. É ser suave, sexy, delicada, voltada para o belo, 

para a sedução‖. Essa definição tem como base o corpo feminino, uma vez que a suavidade a 

delicadeza, o belo e sedução são elementos perceptíveis no corpo. O corpo suave é delicado, 

carinhoso e doce, o que são características culturalmente definidas como pertencentes ao 

sujeito mulher. 

Essas características contribuem também para tornar o corpo ―sexy‖ e sedutor. Na 

sedução conta tanto o formato do corpo, que deve ser esguio e ao mesmo tempo apresentar 

contornos mais salientes nas nádegas, nos seios e quadris, quanto os movimentos, os trejeitos 
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efeminados, a maneira de sentar de caminhar etc.. Todos esses elementos são modos de 

subjetivação que podem ser aplicados sobre o corpo a fim de torná-lo mais feminino. 

O sujeito enunciador atribui à mulher essa característica efêmera do corpo, no 

sentido de que ser mulher, para ele, é também ―poder ver seu corpo como um quadro que 

pode ser pintado e preenchido, sempre se renovando e melhorando‖. Este enunciado parece 

ter como referente tanto o sujeito mulher, como o próprio sujeito enunciador, isto é, ele deseja 

operar sobre seu corpo essas mudanças para poder sentir-se mulher. 

A ideia de que o corpo é um produto social é defendido por autores como Louro 

(2000, 2013) e Milanez (2009), no sentido de que o sujeito tende a modificar seu corpo (ou 

sofre modificações por terceiros) de acordo com a identidade que pretende assumir ou cultura 

a que deseja pertencer. Nesse sentido o corpo pode ser fabricado, seja por sujeitos masculinos, 

seja por sujeitos femininos. 

No enunciado em análise, a transformação no corpo é uma condição para sentir-se 

mulher, e a pintura, o preenchimento e a renovação são meios de promover essa mudança. 

Porém, não serão quaisquer pinturas ou preenchimentos. A ação sobre o próprio corpo será 

orquestrada levando em consideração as marcas de feminilidade que se quer aplicar ao corpo. 

Culturalmente falando, em nossa sociedade a pintura que o homem costuma fazer no corpo é 

a tatuagem; a mulher também se tatua, porém também pode se maquiar. Hoje em dia os 

homens estão abertos às intervenções de preenchimento, mas tendem, por exemplo, a aplicar 

silicone em locais distintos aos femininos: o homem geralmente aplica na panturrilha; a 

mulher, no bumbum e nos seios. 

Diante dessas convenções sociais é possível perguntar: a que pinturas e 

preenchimentos o sujeito se refere? A leitura mais adequada seria a maquiagem (pintura) e os 

preenchimentos de seio e bumbum que, juntos, fabricariam um sujeito feminino. Essa ideia de 

fabricação do corpo é ilustrada na tirinha a seguir (figura 12). 
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Figura 12: Silicone blues 1 

Fonte: 
< http://www2.uol.com.br/laerte/> Acesso em 20 de setembro de 2016. 

 

Observemos que no primeiro quadrinho o doutor apresenta ao ―paciente‖ a ―forma‖ 

na qual ele precisará entrar para fazer a aplicação de silicone. Essa forma apresenta um 

contorno feminino, mas não qualquer um: o molde é de um corpo magro, mas com seios e 

bumbum grandes e pernas grossas. Vale ressaltar que o preenchimento será feito exatamente 

nas partes do corpo que indicamos anteriormente como sendo tipicamente alteradas por 

mulheres. A existência do molde indica que mesmo o sujeito que busca formas de 

subjetivação que fogem ao controle do poder disciplinar acaba caindo em outras formas de 

objetivação, uma vez que o sujeito mulher concebido no molde é um estereótipo que não 

representa, por assim dizer, uma mulher real, mas sim ideal. E essa idealização é atravessada 

por diferentes relações de poder que se exercem por meio do discurso midiático, econômico, 

cultural e também do discurso machista. 

No segundo quadrinho inicia-se a transformação e logo temos o resultado no terceiro 

quadrinho: o homem sai da máquina com os contornos femininos que o molde possuía. O 

sujeito sente-se satisfeito com a transformação: ―Puxa! Obrigado, doutor!‖. A satisfação do 

sujeito condiz com o entusiasmo que Morgana tem ao falar do caráter efêmero do corpo 

feminino. A fabricação de um corpo que atenda ao desejo de subjetivação do sujeito faz com 

ele atinja esse estado de felicidade. 

A leitura tanto da tirinha, quanto do enunciado de Morgana permite que 

compreendamos o corpo como uma construção social, sejam pelas inscrições materiais – 

roupas, maquiagem, silicone etc. – sejam pelas inscrições discursivas, que são aquelas 

compostas por discursos de várias instituições sociais – Estado, igreja, família, escola – que 

definem os padrões que moldam cada gênero. Permite também que concluamos, tal como nos 

enunciados anteriormente analisados nesse trajeto temático, que as técnicas de si operadas 
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sobre o corpo constituem modos de subjetivação que permitem ao sujeito crossdresser 

vivenciar uma vontade de verdade sobre o que é ser mulher em nossa sociedade. 

 

4.3 Crossdressing e performatividade de gênero 

 

Nesta seção, pretendemos examinar a relação entre o crossdressing e a identidade de 

gênero, conforme objetivo específico colocado na introdução deste trabalho. Nas discussões 

da seção anterior já mencionamos que o gênero é uma construção sócio-discursiva e, como 

tal, atravessada por feixes de relações de poder-saber que normatizam a compreensão do sexo 

e do gênero a partir de um viés heteronormativo. Neste espaço, apresentaremos a concepção 

de Butler (2000) sobre o caráter performativo do gênero e, ao mesmo tempo, examinaremos 

sob esta concepção os enunciados que compõem o nosso corpus. 

Na linguística, um ato de fala performativo é aquele em que o sujeito, ao enunciar, 

pratica uma ação. Um exemplo pode ser encontrado na sentença de um juiz. Quando este 

afirma: ―Declaro o réu culpado!‖, não está descrevendo, afirmando ou constatando algo, mas 

sim desencadeando a ação de condenar o sujeito, que provavelmente será preso. Butler (2000) 

se vale dessa noção de performatividade para tratar sobre o caráter discursivo do gênero. Para 

a autora, no momento em que a linguagem é usada para fazer referência aos corpos ou ao 

sexo, ela não está simplesmente descrevendo-os ou nomeando-os, mas sim produzindo-os, 

fabricando-os. Contudo, essa fabricação se dá pela reiteração de um conjunto de normas que 

legitimam a heterossexualidade. 

Destarte, a autora tece uma crítica a esse ato performativo do discurso: ―A 

performatividade não é, assim, um "ato" singular, pois ela é sempre uma reiteração de uma 

norma ou conjunto de normas. E na medida em que ela adquire o status de ato no presente, ela 

oculta ou dissimula as convenções das quais ela é uma repetição‖ (BUTLER, 2000, s/p). As 

normas que são reiteradas pela performatividade são aquelas já enraizadas na memória 

discursiva da sociedade, são aquelas que carregam os discursos normatizadores sobre os 

papéis de gênero, de modo que o ato performativo/enunciativo nunca é individual, na medida 

em que está atravessado por interdiscursos de diferentes formações discursivas. A autora 

alerta ainda para o fato de esse ato performativo ocultar ou dissimular essas convenções 

sociais, o que acontece por um equívoco do sujeito em achar que é senhor da sua verdade. 
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É possível exemplificar esse equívoco que resulta na reiteração dos padrões 

heterossexuais com um enunciado do nosso corpus. Vejamos a seguir como Jorgete define o 

que é ser mulher e o que é ser homem: 

 

O ondular delicado, quase um deslizar, indo em busca do glamour, da sensualidade, da 
feminilidade, o olhar perdido da fêmea a procura da realização de SER MULHER. Os 
paramentos rijos com caimento sóbrio e reto próprios para encobrir o arrojo, a força, a 
virilidade, a masculinidade em riste do conquistador, orgulhoso da sua ATIVIDADE de 
SER HOMEM. (Jorgete) 

 

O enunciado destacado, como ato performativo, cria uma realidade sobre as 

características do gênero feminino e masculino: a delicadeza, o glamour e a sensualidade são 

necessários para a ―realização de SER MULHER‖; enquanto que ―os paramentos rijos com 

caimento sóbrio e reto‖, o arrojo, a força, a virilidade e a masculinidade são próprias da 

―ATIVIDADE de SER HOMEM‖. O sujeito enunciador institui para si mesmo uma posição 

entre lugares (LOURO, 2013), ou seja, ele assume o papel de um sujeito que vive na fronteira 

entre os dois gêneros, não assumindo ora um papel, ora outro, mas convivendo em seu íntimo 

e representando em seu corpo os dois ao mesmo tempo. Louro (2013) concebe esse lugar 

fronteiriço como um ponto de confronto, de transgressão e de subversão, uma vez que os 

sujeitos que por ali trafegam extrapolam os limites dos binários masculino/feminino, 

hereto/homossexual. Os sujeitos queers, que já descrevemos anteriormente, são os principais 

―viajantes‖ dessa/nessa fronteira. 

Todavia, quando aplicamos ao enunciado em análise a crítica de Butler (2000), 

compreendemos que a performatividade de gênero cunhada por esse sujeito transgressor 

reitera o conjunto de normas sociais que primam pela heterossexualidade e pelos binarismos 

que ele mesmo busca combater. Isso se justifica pelo fato do sujeito mobilizar um discurso 

heteronormativo no seu processo de subjetivação, ou seja, a atividade de ser homem que ele 

exerce é típica da heterossexualidade: a memória discursiva nos mostra que a força, a 

virilidade, o arrojo e a sobriedade são características atribuídas socialmente apenas ao homem 

heterossexual. O mesmo pode ser dito da posição feminina que ele deseja ocupar: a 

delicadeza, o glamour e a sensualidade são características comumente atribuídas a mulheres 

heterossexuais. Sendo assim, ao mesmo tempo em que o ser que se pretende transgressor cria 
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para si uma nova forma de ser sujeito, ele acaba reiterando e legitimando padrões e regras que 

sustentam o sistema heteronormativo. 

Louro (2013, p. 17) explica que ―existe um trabalho pedagógico contínuo‖ para 

imprimir sobre os corpos o gênero e a sexualidade que são considerados ―legítimos‖. A autora 

destaca, porém, que como o gênero e a sexualidade são efeitos de discursos, práticas e 

instituições, estão sujeitos à inconstância do seu caráter cultural e histórico, o que resultaria na 

incompletude do trabalho pedagógico. Nesse caso, há a necessidade de se criar um conjunto 

de práticas que definam o que é legítimo e ilegítimo. Com base nisso, a autora destaca: 

 

Uma matriz heterossexual delimita os padrões a serem seguidos e, ao mesmo 
tempo, paradoxalmente, fornece a pauta para as transgressões. É em 
referência a ela que se fazem não apenas os corpos que se conformam às 
regras de gênero e sexuais, mas também os corpos que as subvertem 
(LOURO, 2013, p.17). 

 

Seguindo essa linha de pensamento, os corpos que subvertem a matriz heterossexual 

servem de modelo a não ser seguido por aqueles que se enquadram na matriz, esses corpos 

traçam os limites entre o legítimo e o ilegítimo; eles estão, assim, a serviço do poder 

disciplinar, do trabalho pedagógico que fabrica corpos dóceis e úteis. É nesse sentido que 

Butler (2000) assevera que as normas regulatórias criadas socialmente sobre o sexo e sobre o 

gênero necessitam ser constantemente repetidas, e elas conseguem essa repetição tanto nos 

corpos legítimos, quanto nos ilegítimos, uma vez que ambos são atravessados pelo poder 

disciplinar. 

A base da matriz disciplinar heterossexual, segundo Louro (2013, p.15), está na 

sequência ―sexo-gênero-sexualidade‖, uma visão que se baseia em características físicas do 

ser humano. O primeiro elemento, o sexo, seria determinado pela presença, no corpo, de pênis 

ou vagina o que determinaria, respectivamente, o gênero do indivíduo como masculino ou 

feminino. Uma vez determinado o gênero do indivíduo, a sexualidade ―automaticamente‖ se 

estabeleceria tendo como princípio o desejo pelo sexo oposto. 

Butler (2000) explica que esse processo se inicia desde o momento em que o médico 

anuncia ―é um menino‖ ou ―é uma menina‖. A partir daí o sujeito se compromete a ser 
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masculino ou feminino e a moldar seu corpo ao que cada um desses gêneros exige, caso 

queira se estabelecer dentro da legitimidade. A lógica desse processo, segundo a autora, está 

na suposição de que o sexo é algo natural e, enquanto natural, o sexo seria anterior à 

inteligibilidade e, portanto, pré-discursivo. Louro (2103, p. 68) afirma que ―o caráter 

imutável, a-histórico e binário do sexo vai impor limites à concepção de gênero e de 

sexualidade‖. Contudo, apesar da existência das regras, das estratégias e dos arranjos do poder 

disciplinar que tentam dar sustentação a esse caráter imutável do sexo, existem sujeitos que 

rompem os limites impostos e assumem uma sexualidade ―desviante‖. 

É nesse sentido que Butler (2000) propõe subverter a lógica do sexo como algo dado, 

como algo natural e entendê-lo, assim como o gênero e a sexualidade, como uma construção 

cultural. A autora argumenta: 

 

[...] a construção social do natural pressupõe o cancelamento do natural pelo 
social. Na medida em que depende dessa construção, a distinção sexo/ 
gênero faz água ao longo de linhas paralelas: se o gênero é o significado 
social que o sexo assume no interior de uma dada cultura [...] então, o que 
sobra do "sexo", se é que sobra alguma coisa, uma vez que ele tenha 
assumido o seu caráter social como gênero? (LOURO, 2000, s/p). 

 

A autora não propõe, com essa fala, a extinção do sexo, mas sim o exercício de 

repensar a distinção sexo/gênero, uma vez que o caráter natural do sexo se torna insustentável 

quando compreendemos que ele ganha um significado social através do gênero. Nas palavras 

de Louro (2013, p. 69) ―o sexo é, ele próprio, uma postulação, um constructo que se faz no 

interior da linguagem e da cultura‖. Tendo em vista essa proposição, examinaremos a seguir 

outros enunciados do nosso corpus com o intuito de perceber, na linguagem, a construção de 

um sexo/gênero. 

 

Hoje me sinto mudada, pois a cada dia sinto mais atração pelos homens, consigo  achá-
los lindos e maravilhosos, coisa que a algum tempo atrás não admitia. Também já não 
sei dizer qual a minha orientação sexual, só sei que estou adorando os homens, e se 
pudesse num piscar de olhos me tornar uma mulher linda, maravilhosa não pensaria 
duas vezes. (Denise) 
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A mudança a que o sujeito se refere diz respeito ao fato dele ter se relacionado 

anteriormente com mulheres, até o momento em que decidiu ter um relacionamento 

homossexual. A partir daí, passou a sentir atração mais intensa por homens. Outra coisa que 

mudou em sua vida foi o fato de assumir ―achá-los [os homens] lindos e maravilhosos, coisa 

que a algum tempo atrás não admitia‖. É possível notar por esse enunciado um sujeito de 

sexualidade transitória. A atração pelo universo feminino se deu inicialmente pela prática do 

crossdressing e, em seguida, a sua orientação sexual tende para a homossexualidade. 

Trata-se de um exemplo de sujeito que foge ao esquema do poder disciplinar 

heteronormativo no que se refere às práticas sexuais que são consideradas legítimas (LOURO, 

2013). Vimos que o esperado de um sujeito do sexo masculino é que ele sinta atração apenas 

por indivíduos do sexo oposto. Ao romper com essa lógica, o sujeito crossdresser em questão 

rompe com diferentes regras disciplinares: (a) adorna o corpo com roupas e acessórios 

culturalmente destinados ao gênero feminino; (b) subverte sua ―natureza sexual‖ ao transar 

com pessoas do mesmo sexo; (c) demonstra desejo de abandonar seu corpo ―masculino‖ em 

favor de corpo ―feminino‖. 

Apesar de se mostrar um sujeito transgressor, queer, é possível notar em seu discurso 

o caráter paradoxal a que Butler (2000) estendeu sua crítica, pois os padrões de gênero que ele 

reitera em sua fala legitimam o princípio da superioridade heterossexual. A leitura de seu 

enunciado nos permite interpretar que ele abriria mão de sua homossexualidade 

(bissexualidade?) por uma heterossexualidade feminina. Ao que parece, tornar-se uma 

―mulher linda, maravilhosa‖ facilitaria a realização de seus desejos, fossem eles sexuais ou 

por satisfação pessoal. Seria uma maneira de fugir das interdições sociais que interpelam sua 

vida, tanto no que se refere a sua sexualidade, quanto ao fato de gostar das roupas femininas. 

O sujeito parece não se dar conta, porém, que a condição do sujeito feminino 

também é atravessada por um sistema ainda rígido de interdições, fato que justificam 

discussões sobre a condição do sujeito feminino, como o realizado por Butler (2015). Não é 

nosso objetivo se estender na discussão sobre a condição do sujeito mulher em nossa 

sociedade, mas é válido lembrar que o sistema heteronormativo privilegia o sujeito masculino, 

heterossexual, branco e de classe média-alta. Essa reflexão nos leva à compreensão de que o 

sujeito em análise está aquém das problemáticas sociais infligidas sobre os indivíduos que 

fogem ao sistema heteronormativo. 
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Quando o sujeito enunciador afirma ―não sei dizer qual a minha orientação sexual‖, 

dialoga interdiscursivamente com uma tirinha de Laerte (figura 13) que serve muito bem ao 

propósito de explicar a diferença entre um sujeito que se encontra disciplinado pela matriz 

sexo-gênero-sexualidade e outro que transgride essa lógica. 

 

Figura 13: Tirinha de Laerte sobre sexo biológico. 

Fonte: <http://www.vozesdosul.com.br/site/index.php/ct-menu-item-17/ct-menu-item-29/326-
masculinidades> Acesso em 21 de setembro de 2016. 

 

O sujeito representado no primeiro quadrinho se encontra totalmente despido e diz 

não se lembrar quem é ou mesmo o que é. No quadrinho seguinte aparece outro sujeito, um 

homem careca, com barbicha ruiva e óculos de lentes retangulares e armação simples. Seu 

traje é composto de uma camisa com listras verdes e azuis (cores que remetem ao masculino) 

e uma calça de cor neutra (também tipicamente masculina) presa a um suspensório. A 

caracterização dele nos permite interpretar, por meio da memória discursiva, que se trata de 

um sujeito heterossexual. Olhando para o sujeito despido, ele diz: ―Você tem pênis e 

testículos... Portanto você é...?‖. O uso da conjunção ―portanto‖, indicando conclusão, mostra 

que o sujeito espera do outro uma conclusão óbvia à pergunta ―o que eu sou?‖, subtendida no 

primeiro quadrinho. A obviedade esperada se justifica pela constatação de que o sujeito 

despido tem ―pênis e testículos‖, órgãos do corpo humano que servem de base para a 

construção de um corpo ―masculino‖. 

A resposta do sujeito desnudo, porém, contraria essa lógica: ―do reino animal?‖, 

pergunta ele, o que mostra que ele não compartilha da lógica de que todo ser que possui pênis 

e vagina pode ser classificado como ―homem‖. Insatisfeito com a resposta, o suposto 

heterossexual pede que o outro ―pense mais‖ e repete o fato dele possuir pênis e testículos. 
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Dessa vez o homem nu responde: ―... do grupo dos vertebrados?‖, fugindo mais uma vez à 

lógica do seu interlocutor, que no último quadrinho já se encontra deveras irritado e gritando: 

―pênis e testículos!! Você é...?‖. Na cena aparecem dois novos sujeitos aos quais aquele que 

está nu dirige suas palavras: ―esse rapaz só pensa nisso?‖. 

O diálogo representado na tirinha revela que o sujeito caracterizado como 

heterossexual é atravessado pelo discurso heteronormativo que sustenta a lógica sexo-gênero-

sexualidade, ou seja, ele acredita que se o sujeito tem pênis e testículos ele pode, 

automaticamente, ser classificado como homem, ou como sujeito masculino. Trata-se de um 

sujeito moldado na matriz heterossexual e visivelmente disciplinado em relação aos padrões 

de gênero que essa matriz defende. 

Por outro lado, o sujeito que aparece desnudo na tirinha tem uma compreensão 

distinta da esperada. Ao perceber que o outro está tentando defini-lo a partir de um critério 

puramente biológico, sem considerar antes qualquer elemento cultural ou identitário, ele 

transfere sua fala para o campo discursivo da biologia e passa a fazer referência ao reino dos 

seres vivos – animal, vertebrado/invertebrado. Essa atitude promove em seu enunciado o 

apagamento do discurso sobre sexo/gênero, o que irrita o seu interlocutor. Tal apagamento, 

causado pela suposta perda de memória, revela um sujeito indisciplinado em relação ao 

sistema heteronormativo, mas não livre dele, uma vez que é interpelado pelo seu interlocutor, 

a disciplina lhe é cobrada pelo outro. 

Do mesmo modo, quando o sujeito crossdresser afirma não saber a sua orientação 

sexual, ele demonstra indisciplina em relação à matriz heterossexual, pois, de acordo com 

esse modelo, ele deveria ser um heterossexual masculino. Sendo assim, vale ressaltar, o 

sujeito transita na fronteira dos gêneros e da sexualidade, caracterizando-se como um sujeito 

transgressor, embora reitere em seu enunciado as normas e binarismos do sistema 

heteronormativo. 

O próximo enunciado, ao contrário deste que acabamos de analisar, traz a afirmação 

pelo sujeito crossdresser de sua heterossexualidade. 

 

Não sinto nenhuma atração por homens. Gosto mesmo é de mulheres. E isso às vezes me 
deixava confuso. Até descobrir [...] o que era Crossdresser. (Anne) 
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A afirmação do sujeito é categórica: ―Não sinto nenhuma atração por homens. Gosto 

mesmo é de mulheres‖. Esse é um dos casos mais comuns entre as crossdressers associadas 

ao Brazilian Crossdresser Club, conforme identificou Vencato (2013). Segundo a autora a 

grande maioria das associadas são heterossexuais e já foram ou são casadas. Inicialmente, no 

que se refere à sexualidade, poderia se pensar que o sujeito em análise não apresenta nenhuma 

contradição em relação ao modelo heteronormativo. Contudo, para os sujeitos que se 

encontram disciplinados e moldados por esse modelo, um homem que se veste com roupas 

femininas não poderia ser considerado heterossexual. 

Na concepção dessas pessoas, o crossdresser se encaixaria melhor na condição de 

homossexual uma vez que ele se identifica com símbolos que representam a subjetividade 

feminina. Nesse sentido, o crossdresser figura como um sujeito que foge tanto ao padrão 

culturalmente legítimo de práticas sexuais, quanto ao que o sistema de interdições entende 

como práticas ilegítimas. Há que se pensar em uma fronteira paralela. 

Em relação aos padrões de gênero, ele transita entre os dois espaços. Isso fica claro 

quando ele diz que se sentia em dúvida sobre sua identidade até descobrir o que era o 

crossdressing. Esse enunciado permite a leitura de que o sujeito concebe o crossdresseing 

como um lugar em que ele pode vivenciar seu desejo de usar roupas femininas sem precisar 

abrir mão da sua heterossexualidade. Em outras palavras, o sujeito enunciador não deseja ser 

um sujeito mulher, como outras análises nos permitiram constatar, mas sim um sujeito 

crossdresser, um sujeito literalmente de fronteira. Louro (2013) faz uma descrição sobre o 

caráter fronteiriço do sujeito drag queem que também serve ao pensamento que estamos 

tentando formular sobre o crossdresser: 

 

A drag escancara a construtividade dos gêneros. Perambulando por um 
território inabitável, confundindo e tumultuando, sua figura passa a indicar 
que a fronteira está muito perto e que pode ser visitada a qualquer momento. 
Ela assume a transitoriedade, ela se satisfaz com as justaposições 

inesperadas e com as misturas (LOURO, 2013, p. 21). 

 

O caráter construtivo e cultural do gênero também pode ser escancarado pelo 

crossdresser. O sujeito em análise faz isso ao colocar em cheque o modelo heterossexual. 
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Assim como a drag, ele passeia por esse território inabitável aos corpos disciplinados pelos 

padrões rígidos dos gêneros e, principalmente, assume transitoriedade, a justaposição e a 

mistura como um fator constituinte da sua subjetividade. Vejamos outra tirinha da série 

―Silicone Blues‖ (Figura 14), de Laerte, em que o sujeito representado assume essa mesma 

posição transitória: 

 

Figura 14: Silicone Blues 2. 

Fonte: < http://www2.uol.com.br/laerte/> Acesso em 20 de setembro de 2016. 

 

O sujeito que aparece na tirinha apresenta um corpo com contornos femininos, 

especialmente nos seios e no bumbum. Seu rosto, porém, resguarda as características 

masculinas. Pelo enunciado do segundo quadrinho (―Este copinho aqui é tudo silicone!‖), 

sabemos que ele aplicou silicone exatamente nos seios e bumbum. 

Olhando diretamente para o leitor da tirinha, ele responde a possível pergunta que lhe 

seria feita presencialmente: ―...sexo? Masculino, por quê?‖. O enunciado do sujeito constitui-

se como um ato performativo de gênero que contrasta diretamente com as operações 

realizadas em seu corpo, isto é, enquanto inscreve em seu corpo marcas de subjetividade 

feminino, ele não abre mão da sua masculinidade. O mesmo pode ser dito a respeito do sujeito 

crossdresser que estamos analisando: mesmo usando roupas do sexo feminino, ele não deixa 

de se identificar como um ser homem, sujeito de uma heterossexualidade. 

Em ambos os casos, o corpo é o ―veículo‖ em que o sujeito transita pelas fronteiras 

do sexo/gênero. Ambos os corpos podem ser considerados heterotópicos, uma vez que são 

pontos de resistência ao poder disciplinar do sistema heteronormativo. Ambos os sujeitos, 
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porém, reproduzem em seus discursos e em seus corpos regras sobre o que é ser homem e o 

que é ser mulher ditadas pela matriz heterossexual. Essa constatação se justifica, por exemplo, 

na opção tomada pelo sujeito da tirinha em aplicar uma determinada quantidade de silicone 

em seu corpo que o aproximasse do corpo feminino que é culturalmente tido como belo e 

sensual. É o que ele parece dizer no terceiro quadrinho ao afirmar que acha o corpo feminino 

―tão mais, sei lá‖, que podemos ler como ―tão mais belo‖, ―tão mais sexy‖ que são 

características geralmente ressaltadas no corpo da mulher. 

No último quadrinho o sujeito cruza os braços, faz uma expressão carrancuda e diz: 

―Só falta agora começarem a achar que eu sou viado‖. Esse enunciado dialoga 

interdiscursivamente com o enunciado do sujeito crossdresser que estamos analisando: ―Não 

sinto nenhuma atração por homens. Gosto mesmo é de mulheres‖. O que fica implícito (não-

dito) na fala do sujeito da tirinha é exatamente o fato dele também ser heterossexual. Aplica-

se a ele a mesma constatação que fizemos sobre o crossdresser: o olhar de uma sociedade 

heteronormativa sobre um sujeito que aplica silicone nos seios e no bumbum provavelmente 

seria o de classificá- lo como homossexual. 

Apesar disso, a postura que o sujeito da tirinha assume diante desse olhar – que ele 

parece perceber sobre si – é de segurança, e aparenta satisfação com o próprio corpo e com 

sua sexualidade. Podemos fazer a leitura de que ele enxerga problema apenas nesse olhar que 

o condena, quando ele usa o ―Por quê?‖ no primeiro quadrinho e a expressão ―começarem a 

achar‖, no último quadrinho. Essa preocupação com o outro vem da possibilidade de lhe ser 

negado o direito de ser sujeito dessa transitoriedade, dessa mistura, dessa transgressão. A 

preocupação é que as interdições o impeçam de vivenciar essa vontade de verdade, esse novo 

modo de ser sujeito de si mesmo, dos seus próprios desejos. 

Nosso próximo enunciado traz um depoimento marcado por essas interdições, nesse 

caso vindas da companheira do sujeito crossdresser. 

 

Casei-me e logo a vontade de me montar apareceu, tentei compartilhar esse desejo com 
ela, porém ela não curtia, o que começou a findar o casamento. Nos separamos.  [...] 
Algum tempo depois, estava em crise emocional com meu lado CD, encontrei uma pessoa 
maravilhosa, nos apaixonamos rapidamente, nunca escondi nada dela, mesmo antes de 
ficarmos juntas, mas ela no fundo achava que isso não voltaria mais.  Bom o tempo foi 
passando e com muita conversa, deixando claro a ela que eu a desejava, que não era 
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homo, ou bi (não tenho preconceitos a quem seja), aos poucos ela começou a aceitar. 

(Carla Delabona) 

 

A primeira parte do enunciado nos revela que o sujeito crossdresser em análise 

também se identifica como heterossexual – ele se casa com uma mulher que não aceita a sua 

prática e acaba se separando. Segundo Vencato (2013) as esposas que não aceitavam o 

crossdressing do marido geralmente pensavam que este era homossexual e que temiam a 

possibilidade de serem traídas com outros homens. Essa não aceitação por parte da esposa 

pode derivar ainda do medo do que os outros vão pensar a respeito do seu casamento. 

Destarte, são diversos os discursos institucionais que podem pesar nessa tomada de decisão: o 

discurso familiar, que determina o papel do homem e da mulher na relação; o discurso 

religioso, que trata esse tipo de transgressão como pecado; o discurso da medicina, que 

caracteriza o crossdressing como uma patologia; o discurso machista que constitui a 

sociedade patriarcal, o qual determina um padrão de masculinidade que os homens devem 

seguir e que as mulheres são disciplinadas a cobrar, enfim, são muitas as interdições a serem 

superadas pelo casal. 

Em relação a sua segunda esposa, o sujeito mantém a estratégia da sinceridade, ele 

afirma não esconder nada dela, se referindo ao crossdressing. As questões de gênero são 

postas novamente em jogo quando relata a necessidade de reafirmação de sua 

heterossexualidade. O processo de reiteração dos padrões heterossexuais que Butler (2000) 

apontou aparece novamente marcado linguisticamente em nosso corpus: o sujeito afirma que 

foi necessária ―muita conversa, deixando claro a ela que eu a desejava, que não era homo, ou 

bi‖. O ato performativo de sexo/gênero que o sujeito executa, nesse caso, permite visualizar 

de forma mais precisa a veiculação de dois discursos. Ele precisa que sua esposa compreenda: 

(a) que ele é um sujeito crossdresser e que considera essa prática constitutiva de sua 

identidade; (b) que essa prática não o impede de ser heterossexual. Nesse segundo discurso é 

que fica marcado de modo mais perceptível o esquema de reiteração da heterossexualidade. 

A compreensão que se tem a partir dessa leitura é que o trabalho pedagógico da 

disciplinarização em torno das questões de sexo/gênero é tão eficiente que mesmo os sujeitos 

que escapam a ela são de algum modo forçados a lembrar aos outros quais são os limites da 

legitimidade, são de algum modo forçados a servir de exemplo ao expor os ―castigos‖ sociais 

a que os transgressores são submetidos. 
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As discussões realizadas aqui em torno das relações entre o crossdressing e a 

identidade de gênero revelaram que este é resultado de uma construção social-discursiva que 

se dá por meio da performatividade. O sujeito crossdresser pode ser definido como um ser 

que habita a fronteira entre os limites do feminino e do masculino, sendo que, ao fazê-lo, 

acaba reiterando, por meio do ato performativo, os padrões da matriz heterossexual contra os 

quais, muitas vezes, está em confronto direto. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo geral desta pesquisa, conforme apontamos no capítulo 1, foi o de 

investigar os modos de constituição ética da subjetividade crossdresser frente às relações de 

poder saber na contemporaneidade. Para tanto, consideramos dez depoimentos retirados do 

sítio eletrônico Brazilian Crossdresser Club para realizarmos nossa análise à luz dos aparatos 

teórico-metodológicos da Análise do Discurso. Partindo desse princípio, procuramos 

responder a seguinte questão geral: de que modo se dá a constituição ética da subjetividade 

crossdresser frente às relações de saber-poder na contemporaneidade? Pergunta esta que se 

desdobrou em outras mais específicas: como o interdiscurso se manifesta nos depoimentos do 

BCC e influencia na construção da subjetividade crossdresser? Quais as relações de poder-

saber que concorrem na constituição da subjetividade crossdreeser? De que modo o 

crossdressing se caracteriza como lugar de resistência às relações de poder? Qual a relação 

entre o crossdressing e a identidade de gênero? De que maneira o corpo se apresenta como 

materialidade discursiva produtora de verdade sobre o sujeito? O que pretendemos nesta 

conclusão é resumir as respostas encontradas para estas perguntas. Começaremos pelas 

específicas que, em seguida, darão base para a resposta da pergunta geral. 

a) Como o interdiscurso se manifesta nos depoimentos do BCC e influencia na construção da 

subjetividade crossdresser? 

Em nossa análise foi possível perceber diferentes relações interdiscursivas, das quais 

destacamos as seguintes: (a) na seção 4.1, ao tratarmos do trajeto temático sobre o 

crossdressing na infância, vimos que os enunciados sobre os primeiros contatos com as peças 

femininas eram atravessados interdiscursivamente pelos discursos religiosos, que tratavam a 

prática como pecado, e pelo discurso medicinal, que a trata como patologia; (b) no trajeto 

sobre o papel do outro no processo de subjetivação do sujeito crossdresser vimos no 

enunciado de Julia o interdiscurso entre a ―prima-madrinha Betinha‖ e a fada madrinha da 

Cinderela; (c) na seção 4.2, ao analisarmos os termos ―desentrincheirar‖ e ―sodomita‖ da 

figura 10 estabelecermos, por meio da memória discursiva, um interdiscurso com a ideia de 

―sair do armário‖, do discurso homossexual, e com o discurso bíblico sobre a destruição da 

cidade de Sodoma; (d) também na seção 4.2 examinamos o enunciado do sujeito Julia em que 

ele dizia se depilar ―sempre que podia‖, no qual estabelecemos, por meio da memória 

discursiva, uma relação interdiscursiva entre o dito (sempre que podia) e o não-dito (há 
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momentos em que eu não posso); (e) na seção 4.3, quando estabelecemos um diálogo 

interdiscursivo entre o enunciado de Denise (―não sei dizer qual a minha orientação sexual‖) e 

o enunciado da figura 13 (―não lembro quem sou nem o que sou). 

Ao analisarmos essas manifestações interdiscursivas nos depoimentos, pudemos 

identificar quais discursos atravessam a construção do sujeito crossdresser. Vimos, por meio 

dessas análises, que esse processo de construção é atravessado tanto por discursos que 

interditam o sujeito, como em (a), (c) e (d), quanto por discursos que contribuem para o 

processo de subjetivação, como em (b). Em (e), podemos notar que o discurso de resistência à 

objetivação também aparece no discurso sobre o crossdressing. Concluímos, então, que a 

construção da subjetividade crossdresser se dá em meio a um emaranhado de discursos 

favoráveis e contrários a esse processo, discursos esses sempre possíveis de reiteração pela 

memória discursiva. 

b) Quais as relações de poder-saber que concorrem na constituição da subjetividade 

crossdreeser? 

Sabemos que as relações de poder-saber atravessam todas as relações sócio-

discursivas, de modo que a seguir destacamos apenas algumas dessas relações que foram 

discutidas em nossa análise: (a) na seção 4.1, sobre o trajeto temático do crossdressing na 

infância, vimos que o poder disciplinar é exercido principalmente pela família, que aparece 

como ente interceptor do processo de montagem; (b) ainda na seção 4.1 analisamos o 

enunciado do sujeito Carla Mel (―transgressão da coisa proibida‖) o qual deixa claro o 

exercício do poder pelo sistema heteronormativo que não permite que se exerça uma atividade 

(usar roupas femininas) que não condiz com o socialmente convencionado a uma pessoa do 

sexo masculino; (c) na seção 4.2 discutimos sobre os espaços heterotópicos, que tentam se 

constituir a margem do poder disciplinar, como é o caso do BCC; (d) no enunciado do sujeito 

Anne, também na seção 4.2, vimos as relações de poder que atravessam o mercado de 

trabalho: ―faço o jantar, vejo TV, vou dormir e acordo como Carol‖, mas ao se levantar 

precisa vestir as ―roupas de trabalho‖; (e) ainda na seção 4.2 percebemos na figura 12 a 

existência de um molde do corpo feminino perfeito, o que indica a existência de uma 

governamentalidade sobre os corpos no sentido de torná-los homogêneos e úteis; (f) na seção 

4.3, de modo geral, compreendemos que o ato performativo de sexo/gênero funciona como 

uma reiteração da matriz heterossexual, como notamos no enunciado de Carla Delabona no 
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qual o sujeito afirma que foi necessária ―muita conversa, deixando claro a ela [sua 

companheira] que eu a desejava, que não era homo, ou bi‖. 

Destarte, é possível concluir que as relações de poder-saber que concorrem na 

constituição do sujeito crossdresser emanam de instituições como a família, a religião, a 

medicina, o mercado econômico e o Estado, dentre outras; instituições estas que atuam por 

meio da disciplinarização dos corpos e de técnicas de governamentalidade que se reiteram por 

meio do discurso, com base no saber socialmente construído. Os exemplos de (a) a (f) 

permitem a leitura de que o sujeito crossdresser é constantemente interditado em sua busca 

por entrar em contato com sua verdade, em sua busca de realizar seu desejo de ser sujeito de 

sua própria vontade, sendo que essa interdição ora é aplicada pelo outro, ora pelo próprio 

sujeito que já internalizou as marcas do poder disciplinar – como em (b). 

c) De que modo o crossdressing se caracteriza como lugar de resistência às relações de poder? 

A resposta a essa pergunta pode ser dada com base nos exemplo de (a) a (f) da 

resposta a pergunta anterior. Em (a) foi possível percebermos que mesmo ainda criança os 

sujeitos criaram estratégias para a prática do crossdressing. Pegavam escondidas as peças de 

roupa da mãe, das irmãs, escondiam roupas em seu quarto, dormiam usando peças femininas, 

aproveitavam a ausência da mãe em casa para se montar etc.. Todas essas atitudes podem ser 

entendidas como práticas de resistência às relações de poder. 

Em (c), a criação de espaços heterotópicos, isto é, que fogem da normatização do 

poder disciplinar e congregam sujeitos que compartilham de ideais transgressoras do sistema 

heteronormativo também se caracteriza como uma forma de resistência. Em (d) o sujeito 

consegue negociar os espaços em que pode se montar e os que não pode: enquanto que no 

trabalho ele não pode se vestir de Carol, em casa ele aproveita o máximo para ter essa 

experiência. No exemplo (f), apesar do sujeito reiterar as normas da matriz heterossexual, ele 

consegue convencer sua parceira a aceitar sua condição de crossdresser, negociando, assim, a 

possibilidade de vivenciar sua sexualidade e o seu desejo pelas peças femininas. Os quatro 

exemplos justificam a caracterização do crossdresser como um sujeito de resistência, uma vez 

que mesmo diante das interdições do poder disciplinar ele consegue vivenciar o seu desejo. 

d) Qual a relação entre o crossdressing e a identidade de gênero? 

As questões de gênero foram discutidas especificamente na seção 4.3. Seguindo os 

apontamentos de Butler (2000, 2015) e Louro (2000, 2013) concluímos que o sexo/gênero 
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deve ser entendido como uma construção social-discursiva na medida em que o sujeito 

constrói sua identidade de gênero a partir da performatividade, ou seja, no momento em 

fazemos uso da linguagem fazer referência aos corpos ou ao sexo, não estamos apenas 

descrevendo-os ou nomeando-os, mas sim produzindo, fabricando esses corpos. 

Com base nisso, analisamos quatro enunciados de quatro sujeitos crossdressers 

diferentes: (a) Jorgete, que falou dos elementos característicos do gênero feminino e 

masculino: a delicadeza, o glamour e a sensualidade são necessários para a ―realização de 

SER MULHER‖; enquanto que ―os paramentos rijos com caimento sóbrio e reto‖, o arrojo, a 

força, a virilidade e a masculinidade são próprias da ―ATIVIDADE de SER HOMEM‖; (b) 

Denise, que afirmou: ―não sei dizer qual a minha orientação sexual‖, mas afirma ter 

preferência por homens; (c) Anne, que declarou: ―Não sinto nenhuma atração por homens. 

Gosto mesmo é de mulheres. E isso às vezes me deixava confuso. Até descobrir [...] o que era 

Crossdresser‖; e (d) Carla Delabona, que afirma ser sincero com sua esposa sobre o 

crossdresing, mas que foi necessária ―muita conversa, deixando claro a ela que eu a desejava, 

que não era homo, ou bi‖. 

Com base nos exemplos de (a) a (d), nós concluímos que os enunciados desses 

sujeitos se constituíam como um ato performativo que fabricava em seus corpos um 

determinado sexo/gênero. Porém, sempre tendo em mente a crítica que Butler (2000) faz ao 

ato performativo, percebemos que a fabricação desses corpos ocorre tendo por modelo a 

matriz heterossexual. É com base na matriz heterossexual, por exemplo, que em (a) o sujeito 

elenca as características masculinas e femininas que deseja assumir. Mesmo sendo ele um 

sujeito que assume a fronteira entre os dois gêneros, as marcas da disciplinarização pelos 

binarismos ainda é significativa. Em (b) o sujeito afirma não saber sua orientação sexual, mas 

que por preferir homens se tornaria, caso pudesse, em uma mulher. Ao fazê-lo assume uma 

subjetividade feminina também pautada no modelo heterossexual. Em (c) e (d) os sujeitos 

fabricam um corpo feminino apenas quando vestidos com roupas femininas, não havendo 

relação entre o crossdressing e sua orientação sexual. 

Concluímos, então, que a relação entre o crossdressing e a identidade de gênero se 

dá pelo caráter simbólico-discursivo que a prática de vestir-se com roupas do sexo oposto 

possui, o que possibilita a impressão, sobre os corpos desses sujeitos, de efeitos de sexo-

gênero. 
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e) De que maneira o corpo se apresenta como materialidade discursiva produtora de vontades 

de verdade sobre o sujeito? 

Discutimos, na seção 4.2, a relação entre corpo, discurso e heterotopia. O diálogo 

entre os dois primeiros termos se justifica porque o corpo é entendido como uma 

materialidade discursiva, o que significa dizer que o corpo é capaz de produzir discurso e, ao 

mesmo tempo, constituir os sujeitos. Destacaremos aqui dois enunciados sobre o tema da 

depilação que foram analisados e revelaram que por meio dessa ação do sujeito sobre seu 

corpo este foi discursivamente ressignificado: (a) o enunciado de Vânia, segundo o qual a 

depilação revelou ―uma coxa feminina‖; e (b) o enunciado de Julia: ―sempre que podia já me 

depilava e como não tinha muitos pelos, meu corpo ficava lisinho‖. 

A depilação foi definida nesses casos como uma tecnologia de si por meio do qual o 

sujeito inscrevia em seu corpo uma subjetividade feminina. Em (a) e (b) é descrito o processo 

de revelação da feminilidade que existia por baixo dos traços masculinos, representados nos 

pelos. Esse corpo, então, passa a ser a representação simbólico-discursiva de um traço 

culturalmente feminino. E nesse sentido que o corpo pode ser entendido como uma 

materialidade discursiva. 

Contudo, por que podemos classificá-lo como uma materialidade que produz 

verdades sobre o sujeito? Na medida em que o sujeito atua sobre o seu próprio corpo para 

indicar ali uma vontade de verdade sobre ser sujeito de uma feminilidade ele serve a esse 

propósito. Todas as marcas que o sujeito imprime sobre seu próprio corpo servem à produção 

de verdades ou de vontades de verdades sobre si próprio. No caso do crossdresser, é 

exatamente sobre o corpo que ele precisa atuar para ver representado ali um sujeito de uma 

feminilidade, e essa representação se dá no plano simbólico-discursivo. 

Resta-nos agora responder à pergunta principal: de que modo se dá a constituição 

ética da subjetividade crossdresser frente às relações de poder-saber na contemporaneidade? 

Com base nas constatações anteriores, concluímos que a constituição ética da subjetividade 

crossdresser se dá por meio das inscrições simbólico-discursivas que ele realiza em seu 

corpo. Tais inscrições se dão por meio das tecnologias de si que o sujeito mobiliza para 

chegar ao estado de subjetivação. Todas as ações que o sujeito pratica em seu corpo para 

significar traços de feminilidade podem ser consideradas tecnologias de si. Em nossa análise, 

o uso da vestimenta feminina, a prática de depilação, o aplique de silicone e a parrhesia 

foram as principais tecnologias identificadas. 
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É necessário acrescentar ainda que o processo de subjetivação desses sujeitos se dá 

em constante agonística com as relações de poder-saber contemporâneas, o que significa dizer 

que são várias as negociações que sujeito precisa realizar para alcançar a subjetivação. É 

preciso negociar o lugar de se montar – que podem ser aqui entendidos como os espaços 

heterotópicos, é preciso negociar o parceiro amoroso, é preciso negociar a convivência social, 

é preciso negociar os amigos. Em outras palavras, são várias as interdições que o sujeito 

precisa superar para alcançar o estado de felicidade que almeja. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Depoimento de Anne Caroline Bukowski 

 

Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=310>. Último acesso em: 22/09/16. 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

ANEXO B – Depoimento de Carla Delabona 

 

Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=328>. Último acesso em: 22/09/16. 
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ANEXO C – Depoimento de Carla Mel 

 

Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=329>. Último acesso em: 22/09/16. 
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ANEXO D – Depoimento de Denise Drumont 

 

 Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=355>. Último acesso em: 22/09/16. 
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ANEXO E – Depoimento de Elis Palmer 

 

Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=363>. Último Acesso em: 22/09/2016. 
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ANEXO F – Depoimento de Jorgete Del Rio 

 

Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=396>. Último acesso em: 22/09/16. 
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ANEXO G – Depoimento de Julia Loren 

 

Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=401>. Último acesso em: 22/09/16. 
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ANEXO H – Depoimento de Katia Steelman Walker 

 

Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=571>. Último acesso em: 22/09/16. 
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ANEXO I – Depoimento de Morgana Skirt 

 

Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=468>. Último acesso em: 22/09/16. 
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ANEXO J – Depoimento de Vânia Ribeiro 

 

Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=535>. Último acesso em: 22/09/16. 


