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A Alexandra e Claudio, amores



O homem se define pelo que o inquieta, não pelo 
que o assegura.

Elie Wiesel
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Introdução

Transexualidade. No Brasil, o assunto invadiu a mídia, as 
revistas culturais e de entretenimento, as publicações especia-
lizadas de psicologia. Subitamente, fala-se de transexualidade 
de modo coloquial, sem qualquer surpresa ou indagação. A 
principal emissora de TV do país veiculou recentemente, em 
horários nobres, uma novela com um personagem transexual e 
uma série na qual a questão era apresentada pelo viés científico. 
Os casos em que pais e especialistas se interrogam sobre uma 
possível transexualidade infantil se multiplicam.

A banalização dessa condição surpreende, na medida em 
que o processo transexualizador implica com frequência tra-
tamentos médicos sérios, em sua maioria irreversíveis: hormo-
nioterapias, ablação das mamas, colocação de próteses, raspa-
gem de protuberâncias ósseas, cirurgias de transgenitalização.

O crescimento do número de serviços que oferecem atenção 
especializada a transexuais e travestis fala por si: desde 2008, 
quando foi instituído o processo transexualizador no Sistema 
Único de Saúde, foram criados no Brasil cinco serviços habi-
litados pelo Ministério da Saúde para atendimento ambula-
torial e hospitalar e outros quatro apenas para atendimento 
ambulatorial. Além disso, há dez serviços de referência em 
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funcionamento, por iniciativas locais. Dentre eles um ambu-
latório de atendimento a crianças e adolescentes com questões 
de disforia de gênero.

Este livro aborda a questão da transexualidade sob o prisma 
da psicanálise e busca refletir sobre o significado dessa multi-
plicação. Surgida no início do século XX, a psicanálise subver-
teu as concepções anteriores que naturalizavam o sexo restrin-
gindo-o à atividade instintual animal que visa à reprodução. 
Desde sua criação por Sigmund Freud, a psicanálise tornou- 
se a disciplina que mais contribuiu para a compreensão da 
sexualidade humana. E, por isso, consideramos que também 
cabe a ela interrogar sobre essa manifestação da sexualidade 
que surge com tanta força no mundo contemporâneo. Acredi-
tamos que há um desconhecimento básico das contribuições 
da psicanálise para esse tema, e pretendemos colaborar para 
enriquecer o debate. 

Apresentaremos uma breve história da transexualidade no 
campo médico e psicanalítico, assim como na cultura. Questio-
naremos a rapidez com que a medicina responde às demandas 
de adequação corporal dos sujeitos que se dizem transexuais. 
Ressaltaremos os aspectos fundamentais da sexualidade hu-
mana: aqueles ligados à identificação sexual e os relativos à 
escolha de objeto sexual, duas dimensões distintas que não se 
superpõem nem se excluem. 

 Suscitaremos uma discussão que consideramos altamente 
relevante – e tem sido pouco explorada – sobre a relação entre 
homofobia e transexualidade, que podemos encontrar em um 
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número considerável de casos. Marcaremos nossa posição su-
gerindo ao campo científico adotar prudência e refinamento 
nas avaliações dos casos de transexualidade, sobretudo na 
infância. E, para isso, destacaremos a importância de nunca 
encerrar a transexualidade numa discussão entre normal e 
patológico, mas situá-la nas encruzilhadas da cultura e seus 
efeitos sobre nossa vivência da sexualidade.

Embora tenha sido escrito por dois psicanalistas, este li-
vro não trata exclusivamente da clínica psicanalítica, mas 
sim da cultura e da transexualidade como fenômeno social 
composto, passível de ser entendido pelo referencial teórico 
freudiano. Do ponto de vista da psicanálise – para a qual 
cada caso é um caso que deve ser abordado em sua absoluta 
particularidade –, qualquer experiência transexual é estri-
tamente singular, sendo impossível sua apreensão a partir 
da generalização psicológica, seja ela a mais sofisticada que 
for. Isso porque para cada sujeito o que está em jogo é uma 
constelação simbólica única, exclusiva, impossível de ser 
repertoriada como um fato psíquico geral. Quando Jacques 
Lacan ponderou que o discurso psicanalítico é o único que 
pode fazer face ao discurso capitalista, decerto tinha em 
mente que, se o lema do capitalismo tem sido “Ninguém é 
insubstituível”, para a psicanálise, ao contrário, “Ninguém é 
substituível”! Se o capitalismo parte da premissa de que cada 
indivíduo é uma peça da grande engrenagem que funciona 
com ou sem ele, a psicanálise outorga ao sujeito o direito de 
dizer algo que ninguém poderia dizer em seu lugar.
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Reconhecemos a violência contra as pessoas que não se 
enquadram na heterocisnormatividade* – na maioria das 
vezes iniciada dentro de casa e exercida pela própria família –,  
mas se estendendo amplamente pela sociedade: a transfobia e 
a homofobia matam e fazem do Brasil o país no  no ranking 
do crime contra transexuais, travestis, transgêneros e homos-
sexuais. Além disso, provocam alto índice de evasão escolar, 
exclusão do mercado de trabalho e falta de acesso à saúde. 
Para a psicanálise, a repressão social (intersubjetiva) é o ín-
dice do recalque (intrassubjetivo) que acomete cada sujeito 
em sua estrutura própria, o que significa que a violência com 
que uma sociedade lida com a diversidade sexual repercute, 
no fundo, o grau de violência com que cada indivíduo lida 
com sua própria sexualidade.

O relatório sobre violência homofóbica no Brasil, realizado 
pelo Governo Federal no ano de 202, aponta que as viola-
ções dos direitos humanos relacionadas à orientação sexual 
e à identidade de gênero são agravadas por outras formas de 
violência, ódio e exclusão associados a idade, religião, raça/
cor, deficiência e situação socioeconômica, sendo o homicídio 
a mais grave e extrema dentre tantas outras. Na Europa e na 
América do Sul já se fala sobre a criação do termo “transcídio” 
e uma campanha intitulada “Parem o Genocídio Trans”.

* Heterocisnormatividade é o termo recente que designa os sujeitos hete-
rossexuais que apresentam concordância entre o sexo biológico de nasci-
mento e o gênero considerado correspondente.
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Diante da vulnerabilidade dessa população, enfatizamos 
que nossa postura em relação à transexualidade e à transge-
neridade, e às suas variadas expressões, é de enorme cuidado e 
absoluto respeito. Não legitimamos nenhuma forma de patolo-
gização de qualquer orientação sexual ou identidade de gênero. 


