


 

 

NILTON MILANEZ 

RICARDO AMARAL 

ISMARINA MOURA 

 
Organizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSEXUALIDADES:  

O QUE PODE O CORPO?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

MARCA DE FANTASIA 

Rua Maria Elizabeth, 87/407 

João Pessoa, PB. 58045-180 

marcadefantasia@gmail.com 

www.marcadefantasia.com 

 

A editora Marca de Fantasia é uma atividade da Associação Marca de Fantasia – CNPJ 

19391836/0001-92 e um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da UFPB 

 

Diretor/editor: Henrique Magalhães 

 

  

 

 

 

 

 

 
Capa: 

© Laerte 

 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 
    Elaborado por Marcos Aurélio R. da Silva. CRB5 /1858 

 

 

T772 

 Transexualidades: o que pode o corpo? / Organizadores Nilton Milanez, 

 Ricardo Amaral e Ismarina Moura. – João Pessoa, PB: Marca de 

 Fantasia, 2019. 

172 p.: il. 

 

ISBN: 978-85-67732-97-8 

 

1.Transexualidade. 2. Sexualidade. 3. Corpo. 4. Discurso.  

I. Milanez, Nilton II. Amaral, Ricardo. III. Moura. IV. Título. 

 

 

 CDU 392.6-55.3 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizadores 

 

Nilton Milanez 

Ricardo Amaral 

Ismarina Moura 

 

 

Coordenador da revisão 

 

João Pedro Santos Oliveira 

 

 

Equipe de revisão 

 

Adriana dos Reis 

Beatriz Souza Almeida 

Fernanda Barreto Neri 

Ismarina Mendonça de Moura 

Rebeca Barbosa Nascimento 

Suelane Gonçalves Santiago Lima 

Urania do Carmo Rodrigues Santa Barbara 

 

 

 

 

 

 

Diagramação 

 

Gilson Santiago Macedo Júnior 

 

 

Montagem da capa 

 

Gilson Santiago Macedo Júnior 

 

 

Conselho editorial 

 

André Luiz Gaspari Madureira (UNEB) 

Carla Luzia Carneiro Borges (UEFS) 

Gilberto Nazareno Telles Sobral (UNEB) 

Ivânia dos Santos Neves (UFPA) 

Márcia Valéria Cozzani (UFRB) 

Marisa Martins Gama-Khalil (UFU) 

Palmira Bahia Heine (UEFS) 

Regina Baracuhy (UFPB) 

Roselene de Fátima Coito (UEM) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURIEL MARINHO 

 

 

RICARDO AMARAL 

NILTON MILANEZ 

 

 

 

 

 

  

MILENA MARIA SARTI 

 

 

 

KUEYLA DE ANDRADE BITENCOURT 

LUCAS CAIRES SANTOS 

 

 

O  

PAULA CHIARETTI 

JULIANA DE CASTRO SANTANA 

 

 



 

 

NILTON MILANEZ 

ISMARINA MENDONÇA DE MOURA 

 

 

DENISE GABRIEL WITZEL 

ANDRÉIA APARECIDA T. S. SILVEIRA 

 

 

 

 

JESSICA MINA DE SOUSA 

 

 

ANDERSON DE CARVALHO PEREIRA 

 

 

DANICHI HAUSEN MIZOGUCHI 

BEATRIZ ADURA MARTINS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



90 

 

 

NILTON MILANEZ 

ISMARINA MENDONÇA DE MOURA  

 

 

Este trabalho problematiza o lugar das mulheres transexuais políticas, 

mostrando seus modos de enunciar a si por meio de materialidades corporais, 

as quais denominaremos de “utopias seladas”, noção trazida por Foucault (2013, 

p.13), que nos ajuda a pensar como o corpo desses sujeitos fala por si e de que 

modo estas mulheres se posicionam social e historicamente por meio dessas 

utopias que, para Foucault, desabrocham em forma de estratégias do corporais 

do discurso. 

Em busca do funcionamento desse sujeito discursivo, estudaremos as 

ações corporais dessas mulheres transexuais considerando vídeos do youtube; 

primeiro, mostrando as utopias seladas por meio do corpo e, segundo, 

apresentando certas modalidades enunciativas do dizer a si, face ao que está 

em jogo na materialidade, que as constituem enquanto sujeitos políticos. 

As mulheres transexuais políticas tomadas como estudo deste trabalho 

seguem uma mesma regularidade, já que são de países falantes do idioma 

espanhol: Carla Antonelli, atriz espanhola e primeira deputada transexual da 

Espanha; Tamara Adrián, advogada venezuelana, a primeira deputada da 

Venezuela; e Michele Suarez, também advogada, sendo a primeira transexual a 

obter um diploma universitário no Uruguai, tornando-se, depois, a primeira 

senadora transexual da América Latina. 
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      A forma eleita como apresentação deste corpus privilegia a rede 

social youtube, um espaço digital dado muitas vezes como sendo sem “interdição 

ou exclusão” (FOUCAULT, 1996) para estes sujeitos transexuais ou para 

quaisquer outros. Acreditamos que “o youtube passa a ser compreendido como 

um espaço para todos, todas as minorias, ao falarmos de comunidades, incluindo 

todo e qualquer sujeito que tenha algo para mostrar” (MILANEZ; PRATA, 2016, 

p. 49). Visto desse modo, o youtube revela um papel fundamental, pois torna-se 

um espaço de visibilidade que proporciona ao sujeito condições de 

possibilidades que permitem a circulação disto ou daquilo. Abaixo segue 

justamente uma tabela trazendo informações relevantes dos vídeos que serão 

analisados. 

 
Tabela 1 – Corpus da pesquisa 

Fonte: Elaborada originalmente por (MILANEZ; PRATA, 2016, p. 51). 

 

Analisamos, portanto, três vídeos, de mulheres transexuais políticas, 

falantes do idioma castelhano. A genealogia cronológica é entre o período de 

2011 e 2017. O primeiro vídeo de uma mulher transexual ocupando um cargo 

político se dá em 2011, coma deputada espanhola Carla Antonelli. Daí, somente 

em 2016é que sugiram outros vídeos de mulheres trans políticas, sendo o caso 

da deputada venezuelana Tamara Adrián e da senadora uruguaia Michele 

Suaréz. 

Compreendemos este tipo de funcionamento segundo a noção 

“superfícies de emergência”, descrita por Foucault (2008, p.46), responsáveis 

por formarem certas condições de emergência que propiciaram o aparecimento 

Título do 

Vídeo 

Data de 

Publicação 

Data de 

Visualização 

Nº de 

Visualizações 

Nº de 

Likes 

Nº de 

Deslikes 
Postado por 

Carla Antonelli 

en Ratones 
23/03/2011 10/11/17 7.927 37 7 

Carla 

Antonelli 

Diputada 

Tamara Adrian 
12/05/2016 10/11/17 3.847 43 2 

Unión 

Afirmativa 

Así asumió 

Michele 

Suaréz 

10/10/2017 10/11/17 2.847 17 5 

Televisión 

Nacional 

Uruguay 

https://www.youtube.com/channel/UCa1o4YKDMF5r42wcD7I_xUw
https://www.youtube.com/channel/UCa1o4YKDMF5r42wcD7I_xUw
https://www.youtube.com/channel/UCMHQqhtbpxfcnPPYpryapHA
https://www.youtube.com/channel/UCMHQqhtbpxfcnPPYpryapHA
https://www.youtube.com/channel/UCMHQqhtbpxfcnPPYpryapHA
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destas mulheres políticas em comum, numa mesma década, proporcionando, no 

período atual, vídeos destas mulheres transexuais sob cargos políticos em 

países de língua espanhola. 

Outro dado interessante é quem foi o sujeito ou instituição que 

disponibilizou o vídeo na rede. Dos três vídeos analisados, um vídeo foi postado 

pelo próprio sujeito, o vídeo da Carla Antonelli, porém os outros dois foram 

postados por outras instituições, por canal de notícias e canal de televisão, que 

possuem canal próprio na rede social. Estes dados dizem sobre a falta de 

sujeitos que enunciem esses vídeos na rede. É preciso que o próprio sujeito 

tenha seu canal, como por exemplo Carla Antonelli, para fazer a postagem, ou 

canais especializados de televisão e de notícias no âmbito político para a 

divulgação desses vídeos.  

A respeito do número de visualizações, os vídeos em questão 

apresentam baixas visibilidades se compararmos com vídeos de mulheres 

políticas como Dilma Rousseff (ex-presidente do Brasil) e Angela Merkel (atual 

chanceler da Alemanha), dados descritos na tabela abaixo: 

 
Tabela 2 – Descrição dos vídeos de Dilma Rousseff e Angela Merkel 

 

Ao comparamos estes dados com os vídeos da Tabela 1, o vídeo de 

Dilma Rousseff e o vídeo de Angela Merkel têm uma visibilidade muito superiores 

aos dados de visualizações dos vídeos das mulheres transexuais políticas. 

Talvez porque Dilma e Merkel levem vantagem por serem mulheres que 

ocuparam ou estão ocupando cargos superiores, ou porque estivessem à frente 

de países com maior evidência mundial. Tal fato demonstra que os vídeos das 

mulheres transexuais políticas são modos de enunciar ainda poucos explorados 

Título do Vídeo 
Data de 

Publicação 

Data de 

Visualização 

Nº de 

Visualizações 

Nº de 

Likes 

Nº de 

Deslikes 
Postado por 

Pronunciamento 

da presidenta 
02/12/2015 05/06/18 330.245 2.500 1.000 

EBC na 

Rede 

Merkel 

imBürgerdialog 
17/06/2015 05/06/18 70.977 446 111 WELT 
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na rede social e que o youtube, espaço de visibilidade por excelência, revela 

também o fenômeno da invisibilidade das mulheres trans na política. 

 

Considerando a seleção do corpus a partir de vídeos do youtube, 

voltamo-nos à demarcação de um objeto discursivo, alicerçada sobre duas 

noções foucaultianas, as “instâncias de delimitação” e “as grades de 

especificação” (FOUCAULT, 2008, p. 47). Estas noções metodológicas nos 

auxiliarão para a construção de séries audiovisuais, ajudando-nos na 

compreensão do funcionamento discursivo das mulheres transexuais no campo 

político.  

Primeiro, com base nas “instâncias de delimitação” (FOUCAULT, 2008, 

p.47), a política é também tomada, aqui, como uma instância, já que nossa 

seleção traz apenas mulheres transexuais na política, delimitando, assim, as 

regras para a formação do objeto a ser discutido. Em seguida, descreveremos 

as utopias seladas por meio do corpo de mulheres transexuais políticas, sendo 

elas, Carla Antonelli (deputada espanhola), Tâmara Adrián (deputada 

venezuelana) e Michelle Suarez (senadora uruguaia). Segundo, “as grades de 

especificação”: trata-se dos sistemas segundo os quais separamos, opomos, 

associamos, reagrupamos, classificamos” (FOUCAULT, 2008, p.47). Sob esta 

perspectiva, apontaremos, analisaremos, descreveremos e produziremos séries 

a partir de utopias seladas e de modalidades enunciativas do dizer sobre si, a 

partir de recortes e sua consequente recomposição em uma série audiovisual, 

considerando os vídeos selecionados, sobre os corpos das mulheres trans 

destacadas. 

Ao falarmos sobre os modos de enunciar das mulheres transexuais 

políticas por meio de materialidades corporais, estamos diretamente falando de 

como o corpo está no centro das relações de poder, de como o corpo é objeto 

do discurso. 

O corpo está centro das relações que envolvem o sujeito, o discurso e 
as instituições, fazendo a história do cotidiano por meio das posições 
que ocupa, dos desejos que suscita, do imaginário que dá os contornos 
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do homem de hoje em dia, seja na rua, seja na escola, seja em casa, 
seja na mídia (MILANEZ, 2006, p.13).  

Ou seja, quando o corpo das mulheres transexuais enuncia modos de 

dizer a si mesmas, a sua materialidade corporal evidencia os discursos 

proliferados pelo sujeito, não no sentido linguístico, mas demarcando espaços, 

ocupando posições, por meio de posicionamentos e comportamentos. 

Contatamos que o que marca a posição das mulheres transexuais é sua postura 

feminina, enquanto que, no caso de Dilma Rousseff e de Angela Merkel são suas 

posturas viris que se evidenciam (MOURA, 2018). Estas posturas distintas 

acabam demonstrando certos tipos específicos de se enunciar sobre o corpo da 

mulher, como veremos. 

  Sabendo da importância do corpo para a nossa existência, Foucault 

assevera que: 

O corpo é também um grande ator utópico, quando se trata de 
máscaras, da maquiagem e da tatuagem. Mascarar-se, maquiar-se, 
tatuar-se não é, exatamente, como se poderia imaginar, adquirir outro 
corpo, simplesmente um pouco mais belo, melhor decorado, mais 
facilmente reconhecível: tatuar-se, maquiar-se, mascarar-se é sem 
dúvida algo muito diferente, é fazer com que o corpo entre em 
comunicação com poderes secretos e forças invisíveis (FOUCAULT, 
2013, p. 12).  

O corpo já tem um papel essencial nos apresentando para a sociedade, 

já que por seu intermédio tentamos exercer um controle sobre o que falamos, 

imaginamos, sonhamos. Além disso, Foucault acrescenta que o corpo é também 

um grande ator utópico, pois os artifícios que utilizamos para deixarmos o corpo 

o mais belo possível nos dizem se o corpo é utópico ou não, ou seja “tudo o que 

concerne ao corpo - desenho, cor, coroa, tiara, vestimenta, uniforme tudo isso 

faz desabrochar, de forma sensível e matizada, as utopias seladas no corpo” 

(FOUCAULT, 2013, p. 13). Essas seriam as estratégias que levariam o corpo a 

se tornar utópico e compor a realidade política dos corpos das mulheres políticas 

que abordamos. 

Ao se tratar das mulheres transexuais, usualmente toma-se a iniciativa 

de usar artifícios de beleza como maquiagens, vestimentas e adereços em 

benefício de si a buscar traços de uma feminilidade. Estas seriam operações de 

conduta social que levariam o corpo comum a ser arrancado do seu espaço e 
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projetado em outro lugar, alavancando o corpo a um espaço que seria 

completado no domínio do político. 

Segundo Foucault, “as utopias eram voltadas contra o corpo e 

destinadas a apagá-lo: elas nascem do próprio corpo e, em seguida, talvez, 

retornem contra ele”. As utopias seladas, nesse caso, tomariam a forma de uma 

idealização social do corpo feminino sobreo imaginário sócio-histórico de 

comportamento e condutas das mulheres trans, alicerçados em aspectos e 

traços cristalizados que se entendem e se leem socialmente como atribuídos às 

mulheres, formatando, assim, um quadro identitário de gênero na política. 

O que nos parece é que as utopias seladas servem de ações do próprio 

corpo retornando contra este corpo com vistas, primeiramente, a apagá-lo, para 

depois, reinventá-lo. Na medida em que as mulheres trans políticas acessam um 

conjunto de marcas corporais para a feminização do corpo, modificam traços 

masculinos de seu corpo. Isso se dá sob uma estética da recriação do próprio 

corpo pelo sujeito. As mulheres trans na política, dessa feita, retornam contra 

seu próprio corpo, a fim de fixar os limites de sua identidade de mulher, reagindo 

a um padrão masculino no quadro de formas de governo majoritariamente 

ocupadas por homens. Por outro lado, Dilma Rousseff e Angela Merkel, também 

modificam e se rendem às utopias seladas em seus corpos. Diferentemente das 

mulheres trans, Rousseff e Merkel se lançam a um padrão corporal de 

vestimenta e gestos domesticados para se enquadrarem no modelo viril e 

padronizadamente masculino no universo da política internacional. É isso que 

demonstraremos nas séries audiovisuais que vamos apresentar a seguir. 

 

O corpo humano, sendo o ator principal de todas as utopias, é utópico 

porque tem algo invisível que é anunciado por ações corporais, comportamentos, 

discursos ditos ou não, que acabam se tornando visíveis, em algum momento, 

por pequenos detalhes, como aqueles mostrados por ações do próprio corpo do 

sujeito, no cabelo, nas vestimentas, nos adereços, movimentos, enfim, na sua 

morfologia corporal. As utopias seladas serão evidenciadas a partir de séries de 
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sequências vidiáticas nas quais o objeto principal da análise é o corpo, ou 

melhor, as ações produzidas por esse sujeito realizadas em sua materialidade 

corporal. Sendo assim, analisaremos partes do corpo destacadas em três séries 

de vídeos de mulheres transexuais políticas, seguindo sempre a ordem da 

esquerda à direita com Carla Antonelli, Michele Suarez e Tâmara Adrián, visando 

a observação de suas utopias seladas e a análise da produção identitária como 

modo de transformação e reinvenção de si. A seguir, respectivamente, 

apresentamos as séries ‘Vestimentas’, ‘Adereços’ e ‘Cabelos’. Para visualizar o 

vídeo de cada uma das séries, basta clicar sobre a imagem. 

Série I: Vestimentas 

 

A vestimenta coloca os seios em evidência.  

Nesta primeira série intitulada ‘Vestimentas’, podemos observar o decote 

usado como triunfo para a formalização de um corpo feminino. Carla Antonelli (à 

esq.) usa um vestido de decote V, deixando em evidência o peitoral superior dos 

seios. Michele Suaréz segue as mesmas estratégias corporais da Carla, com 

vestido decotado iluminando os seios no design entre e corpo e a roupa. Já 

Tamara Adrián (à direita), estabelece outras técnicas corporais de si, usando um 

movimento específico de sua mão, puxando o blazer para o lado de dentro do 

corpo, na altura dos seios. Os seios aparecem na sequência vidiática como 

marca de feminilidade, isso porque de sempre foram assim associados 

historicamente, tornando-se símbolo de vaidade e sedução. 

Para retomar alguns elementos da historicidade dos seios como marca 

de feminilidade indicamos uma tríade sócio-histórica que contribui para a 

formatação dessa ordem social para o corpo da mulher. 

1. O atravessamento do sujeito mãe na amamentação do seu filho. 

Questão muito antiga provinda da tradição cristã, que traz a mulher num papel 

https://youtu.be/uzoynYZrnaU
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de mãe em repetição com a memória das imagens da Virgem Maria 

amamentando o menino Jesus, reforçando a ideia da maternidade como ordem 

constitutiva do sujeito mãe. 

2. O apagamento da marca de feminilidade pelo tempo e pela doença. 

Problemática instaurada, de um lado, por uma ordem estética atual de jovialidade 

e rejuvenescimento, regida pelo controle de uma pele tesa que luta contra a 

flacidez, e, por outro, alçada no nível do discurso médico, sob a ameaça da 

retirada das mamas, a exemplo do câncer.  

3. O seio como símbolo de beleza. Segundo a Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Plástica (SBCP) no Brasil, os números de cirurgias plásticas 

aumentaram tanto as operações estéticas quanto as reconstruções, sendo o 

elemento anterior um dos principais motivos para a elevação das cirurgias. 

Dados como esses reforçam o discurso de que as mulheres estão 

constantemente tomando os seios como objeto principal para a reafirmação de 

si.  

Vislumbramos a partir desta série, que as vestimentas servem ao corpo 

como construtos identitários, selando a morfologia corporal do sujeito a uma 

determinada maneira de se compreender o corpo social. Desse modo, a forma 

como o sujeito trans gerencia e controla as possibilidades sociais dos modos de 

se usar roupas favorece a firmação de sua subjetividade enquanto mulher e se 

torna espaço de resistência em um campo político povoado por homens. Isso vai 

ao encontro do fato de as utopias seladas, enquanto modalidades de se 

configurar e definir o corpo, consagram ao corpo um lugar na realidade sócio-

política atual e delimitam seu domínio de atuação na esfera pública com 

intervenção efetiva na administração e condução das vidas da população. 

Série II: Adereços 

 

Os adereços como modos de governo de si e governo do outro 

https://youtu.be/m-PJaCZT2cA
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Nesta segunda série, intitulada ‘Adereços’, observamos os signos que 

aparecem em detalhes e acabam por formatar a composição das subjetividades 

trans. Carla Antonelli está usando dois adereços, um brinco pequeno e um colar; 

colar esse que pôde ser visto também na série I (ver Vídeo 1). Michele Suaréz 

também se utiliza de dois adereços: brincos de pérolas e um broche na região 

do seio, mais uma vez levando a atenção a esta corporalidade. Tamara Adrián 

se utiliza de três tipos de adereços: o colar cumprido chamando a atenção sobre 

o rosto; um colar e variados anéis, levando a atenção também para a cor das 

unhas, que estão pintadas em cor azul.  

Esta sequência vidiática nos alerta para a produção identitária a partir de 

sinais morfológico corporais que são iluminados por pequenos objetos que mais 

uma vez colam peças ao mosaico de matrizes que funcionam como condutas 

para a mulher. Em um primeiro momento, quando o sujeito aceita esses 

ornamentos corporais, cristalizados socialmente como índices do feminino, trata-

se, então, de se submeter a uma ordem corporal pré-estabelecida, colocando o 

sujeito sob uma condição coercitiva de práticas ornamentais para a mulher. Esta 

nos parece ser uma das funções para as utopias que selam a realidade ao corpo 

do sujeito.  

O modo como essas mulheres trans se apoderam desses adereços, 

entretanto, reflete uma forma de governo em duas instâncias: a primeira diz 

respeito ao fato de elas se atribuírem signos coletivos de feminilidade, 

transformando-os, porém, em índices de singularidade, uma vez que seus 

corpos são governados por elas mesmas, por meio de um governo de si, 

demonstrando como a prática da liberdade do uso de adereços comumente 

fabricados em séries se transmutam na formação de um corpo de mulher único, 

ímpar e sem igual; a segunda, concerne diretamente a atividade política que elas 

desempenham e que as coloca do lado dos mecanismos para um governo do 

outro. Tais elementos corroboram como fato de que a esfera política pública 

demanda destes sujeitos um cálculo e um esquadrinhamento de si para o 

cuidado com a população. 
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Série III: Cabelos 

 

A moralidade capilar autoriza as governantes 

Na terceira série intitulada ‘Cabelos’, a configuração capilar é 

considerada um importante item da beleza humana, sendo relevante para a 

constituição identitária dos sujeitos, isso porque emoldura o rosto, denota 

vitalidade e possibilita a movimentação da cabeça, a fim de atrair a atenção do 

outro. Carla Antonelli exibe um cabelo longo de cor castanha, volumoso, 

cacheado e aparentemente com bastante sedosidade. Michele Suaréz já se 

apresenta com o cabelo amarrado, com um coque arrumado sem nenhum frizz. 

E Tamara Adrián expõe um cabelo curto, ondulado de cor vermelha. Enfim, todos 

os cabelos apresentam índices que marcam espaços para a identidade das 

mulheres no modo de conduzir os cabelos, penteá-los e colori-los. 

Cabelos e feminilidades sempre estiveram associados e trazem consigo 

a materialização de tipos de discursos sobre força, controle e poder. Colocamos 

em encadeamento a história de Medusa e Sansão. A história de Medusa, na 

mitologia grega, é um exemplo da perda de feminilidade. Medusa é aquela em 

que teve os cabelos transformados em serpentes pela deusa Atena, isso porque 

havia conquistado o deus Poseidon. O mito é uma representação da fúria de 

Atena sobre Medusa, que a amaldiçoou com o poder de transformar todos os 

que a olhassem em estátua de pedra. Outro exemplo é a história bíblica de 

Sansão, líder de Israel, que ficou conhecido por sua grande força física e seus 

longos cabelos. Sansão perdeu a força quando teve os cabelos cortados, ou 

seja, o corte do cabelo foi a causa da perda de força e o sinônimo da fraqueza 

de Sansão.  

Tais imagens permeiam nossa memória coletiva e cristalizam um 

imaginário que parece responder ao cuidado e tratamento dos cabelos visando 

https://youtu.be/Qsm4_iWb7eI
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formas de governo sobre o outro. Mais especificamente, acreditamos que a 

forma de conduzir os cabelos são também estratégias e táticas que concernem 

uma demonstração de habilidade de cuidar de si que se estende aos domínios 

da política, entendida enquanto um cuidado do outro em termos populacionais. 

Acreditamos que o modo de Antonelli apresentar a sedosidade de seus longos 

cabelos cacheados funciona discursivamente com a produção de um saber que, 

em sua exterioridade histórica, refletiria a forma de tratar o povo em seu entorno. 

O cabelo em coque de Suárez retoma o lugar da contenção e do controle das 

emoções, um tipo de mesura e controle dos excessos, exercício da ordem e da 

retidão políticas, visto que nem o frizz tem ali seu lugar. A coloração vermelha 

do cabelo de Adrián, nem castanho ou preto, nem loiro ou claro, são o ponto que, 

na história das colorações capilares, tem se colocado do lado das transgressões, 

compreendidas como espaços de resistência. Portanto, mais uma vez, a noção 

de governo aparece atrelada à moralidade dos comportamentos capilares 

(MILANEZ, 2015) que, se bem-sucedidos, de acordo com normas e condutas 

sociais coercitivas e de vigilância de um bom gerenciamento de si, é que 

garantiriam a possibilidade de o sujeito, em nosso caso, as mulheres trans, 

exercerem seus cargos políticos. 

Os artifícios mostrados nessas três séries configuram estratégias e 

táticas discursivas que atribuem ao feminino das mulheres transcompetência e 

práticas políticas no gerenciamento de si e no governo dos outros. Acima de 

tudo, a materialidade corporal dada a ver nas utopias seladas, que descrevemos 

dessas mulheres trans, reafirma o lugar do “corpo como elemento da força 

criativa transformadora do sujeito” (MILANEZ, 2015, p. 97), atuando não 

somente em uma geografia corporal, mas, sobretudo, na esfera política e 

pública. 

 

Foucault nos mostra que as utopias tratam de apresentar “a sociedade 

numa forma aperfeiçoada”, sendo ao mesmo tempo “espaços fundamentalmente 

irreais” (FOUCAULT, 2001, p. 412). Esse tipo de pensamento carrega em si, à 

primeira vista, uma contradição inconciliável, mas é exatamente o fato de a 
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utopia propiciar aquilo que pode ser virado às avessas que dá a possibilidade de 

o sujeito ser outro, transformar-se em outros espaços, saindo da esfera do íntimo 

do corpo para o espaço do domínio público do corpo social. 

O corpo dessas mulheres transexuais é marcado pelas utopias, pela 

força e pelo desejo de se governar e ser governado diferentemente do modo que 

temos sido conduzidos. Por isso, “o corpo na qualidade de discurso é 

atravessado pelas utopias e heterotopias” (ARAÚJO, 2014, p. 9),o que permite 

que os traços de morfologias corporais sejam redesignados e reorientados de 

forma a produzir novas atitudes políticas encabeçadas por sujeitos trans. Os 

traços, índices, marcas e sinais que denominamos como utopias seladas, a partir 

de Foucault, é uma forma de enunciação das mulheres transexuais políticas, 

pois por intermédio desse corpo utópico visual dado a ver pela construção de 

séries tomando vídeos do youtube, materializam seus modos de se enunciar a 

si enquanto sujeitos políticos.  

As ações produzidas por esses sujeitos utópicos enunciam os modos de 

dizer a verdade e de se enunciar a si na esfera pública. Este modo de dizer-se a 

si denuncia os discursos pelos quais esse sujeito é atravessado, através de 

posicionamentos e comportamentos materializados pelo corpo. Acreditamos que 

“O que vai falar, por certo, é a própria pele. Apele será para nós, de agora em 

diante, tomada como a linguagem e a palavra mais voraz sobre a qual o discurso 

se mantém” (MILANEZ, 2015, p.106). No caso específico desta investigação, o 

que vai falar, por certo, é o próprio corpo. O corpo vai ser para nós uma forma 

de linguagem, o corpo sendo a palavra mais voraz que manterá a voz do discurso 

das mulheres transexuais na política e na vida diária. 
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