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RESUMO

O presente trabalho apresenta e discute os primeiros resultados da pesquisa produtividade que tem por título Psicanálise e transexualidades e por 
motivação uma complexidade de questões culturais, clínicas e teóricas colocadas à psicanálise. Pode-se dizer que o disparador da produção deste 
resumo foi a constatação do horror e espanto causados em todos os que se encontram comprometidos com a produção de uma vida em 
sociedade democrática, em que a visibilidade dos sujeitos trans tão necessária do ponto de vista político, constitui também um perigo para esta 
população. O Brasil, em 2016 e em 2017, ocupou o primeiro lugar na relação dos países que mais matam pessoas trans no mundo, segundo o 
Dossiê Transgender Europe (TGEU) a Rede Transbrasil e a Antra (Associacão Nacional de Travestis e Transexuais). Considera-se que os crimes 
perpetrados embora atinjam uma pessoa, têm como alvo uma população específica, e como pretensão fazer da vítima um exemplo, deixando 
esta população mais vulnerável ainda. No caso aqui, a população trans, que possui em comum com a vítima a ruptura com o código binário. 
Crimes desta natureza são caracterizados como crimes de ódio, pois não são direcionados a um indivíduo simplesmente. São crimes motivados 
pela simples razão da vítima pertencer a um grupo específico, racial, sexual ou religioso. A hipótese levantada é que a admissão da existência de 
uma natureza masculina e uma feminina está na base do ódio, da crueldade, da fúria implacável dirigida às mulheres trans. O método estratégico 
de pesquisa utilizado foi o metapsicológico, que visa pensar teórica e clinicamente um objeto de estudo cuja natureza não se conforma às 
exigências dos procedimentos científicos reprodutíveis. Conceitos como inconsciente, pulsão e recalque exigem outro modo de investigação 
diferente de uma pesquisa objetiva, experimental e de observação. Além disso, o recurso à pesquisa bibliográfica no campo da psicanálise, da 
filosofia, da sociologia e do direito. Seguiu-se o levantamento de um conjunto ordenado de procedimentos em busca por soluções, atento ao 
objeto de estudo como: levantamento dos artigos freudianos que abordam as categorias de ódio e feminilidade relacionando-as com gênero, 
transexualidades; trabalho de leitura, mapeamento e análise das diversas formulações sobre os tipos de relação entre essa categoria e seus 
desdobramentos; levantamento nas Bases de Dados, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS) e Rede de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc), de artigos utilizando os 
seguintes descritores: psicanálise, ódio, gênero, feminilização e transexualidade; seleção dos artigos de peso que viabilizem o desenvolvimento da 
pesquisa. Constatou-se que um dos questionamentos endereçado por outros campos às diversas especialidades médicas é a ausência de um 
resultado satisfatório de base biológica para explicar a multiplicidade de arranjos realizados por estes sujeitos. A concepção biologizante tem 
como grade de leitura dos fenômenos trans a teorização da construção social e a ideia de que existe uma essência de gênero. Pode-se inferir a 
partir de uma pesquisa genealógica, que a ideia de uma natureza feminina e uma masculina é uma produção do século XIX. A natureza serviu 
como álibi para os filósofos contratualistas assegurarem uma desigualdade de gênero e legitimarem o que seria as marcas naturais do homem 
(competição, força e razão) e o que seria natural da mulher (fragilidade, imaginação, passividade). Deriva-se daí a ideia de um sexo e de um 
gênero verdadeiro. Pode-se concluir que a visibilidade trans parece incitar um ódio assassino, em especial, às trans mulheres, e que este ódio 
advém da liberdade e ousadia em encarnar um modo de existência marcada por traços de uma feminilidade originária, anterior à lógica 
falocêntrica.

Saúde

Psicologia
X Seminário de Pesquisa da Estácio


