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RESUMO

O presente trabalho mostra os primeiros resultados da pesquisa produtividade em desenvolvimento que tem por título Ódio e Sexualidade. A 
constatação de manifestações de ódio na atualidade dirigido às mulheres, aos homossexuais, aos transexuais e às travestis justifica o 
desenvolvimento desse trabalho que pretende investigar a relação desse afeto com o sexual. O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública estima que devem ter ocorrido entre 129,9 mil e 454,6 mil estupros no País em 2015. A história de ódio e aversão odiosa aos 
homossexuais no Brasil vem colocando o país como um campeão mundial de crimes homofóbicos e transfóbicos. Objetivou-se produzir um 
mapeamento das características da sociedade brasileira que vem contribuindo para intensificação do ódio vinculado a sexualidade e seus efeitos 
nefastos na atualidade e contribuir com os resultados obtidos para ampliação do debate sobre o assunto e com a clínica psicanalítica. Procedeu-
se a uma análise metapsicológica de narrativas de sujeitos que foram objetos de manifestações de um ódio irracional pelo fato simplesmente de 
ser mulher ou homossexual, ou transexual ou travesti. Utilizando o método genealógico, desenvolvido por Foucault, foi possível estabelecer uma 
análise sobre ódio e sexualidade na biopolítica contemporânea.  Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de artigos nas bases de dados Cientifica 
Eletrônico Library Online (Sacie-lo), que possibilitam avançar na discussão e entendimento do assunto. Observou-se na análise das 
transformações biopolíticas, que suas técnicas de poder ao gerenciar e controlar os sexos e os gêneros, e prescrever papel específico de conduta 
sexual ao homem e à mulher, geram as figuras desviantes ou anormais. Tais figuras são rejeitadas como contrárias às normas como se vê na 
homofobia e na transfobia. Constatou-se que a homofobia incide majoritariamente nos homens sexualmente passivos ou que apresentam um 
comportamento identificado como próprio ao feminino. Inseridos no campo da psicopatologia, os transexuais, olhados pejorativamente em sua 
própria identidade por não seguirem, como os homossexuais, as regras de inteligibilidade da lógica binária, gera em determinados sujeitos um 
ódio explícito. Pode-se inferir pelos dados analisados que, no caso da transexualidade e da travestilidade, o ódio generalizado pode ganhar 
contornos radicais e culminar em homicídios. Pode-se inferir que tais figuras não são consideradas como sujeitos, mas como seres abjetos, 
exteriores a uma cultura de matriz heterossexual. Pode-se constatar que esse inassimilável, que viabiliza o campo do assimilável, ameaça e 
provoca medo e nojo. Mais que isso, provoca um ódio irracional no contexto contemporâneo onde, ao mesmo tempo, em que patologiza os 
transexuais possibilita sua visibilidade. Tal manifestação de ódio está relacionada com a presença de um traço feminino, que se marca pela 
incompletude e de uma lógica que não se regula pelo falocentrismo.  Pode-se constatar, na análise de dados das manifestações de ódio em 
relação às mulheres, que este advinha não de uma passividade especificamente, mas também dessa marca de incompletude, o que levou a 
hipótese que um ódio ao feminino na atualidade resulta de um horror a ameaça de perda de poderes masculinos em uma sociedade cuja lógica 
de pensabilidade dominante é falocêntrica.
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