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RESUMO  

 

 

 

Atualmente os transexuais vêm ganhando destaques nas mídias. Mas o que é ser um 

sujeito transexual? Segundo afirma a psicanalista Márcia Arán trata-se de um fenômeno 

complexo, descrito pelo sentimento intenso de não pertencimento ao sexo anatômico, 

sem manifestação de distúrbios delirantes e sem bases orgânicas, compreendido por 

dois dispositivos distintos: o biomédico e a identidade de gênero. O avanço biomédico 

permitiu ao sujeito transexual, com o aprimoramento das técnicas cirúrgicas e com o 

progresso da terapia hormonal a adequação sexual uma possibilidade concreta. A 

identidade de gênero aponta para a influência da sexologia na construção da noção de 

identidade de gênero como sendo uma construção sociocultural independente do sexo 

natural ou biológico. Na psicanálise, o sujeito transexual é enquadrado como um 

psicótico pelos autores lacanianos, sendo o desejo apresentado e concebido como um 

delírio impossível de ser atingindo, comparado e fundamentado por meio do caso 

Schreber de Freud. Todavia há autores que pensam a transexualidade como um 

fenômeno contemporâneo de constituição social, o mecanismo de Verleugnung no 

transexual, configura em uma divergência da configuração sexual binária social e de um 

reconhecimento do outro. O objetivo desse trabalho é pensar a transexualidade para 

além do diagnóstico de psicose empregando o mecanismo de verleugnung de Freud, por 

meio de pesquisa bibliográfica visando refutar a patologização e o enquadramento 

desses sujeitos na estrutura psicótica.  

 

 

Palavras-chave: Transexual; Biomédico; Identidade de Gênero; Psicanálise; 

Verleugnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Transsexuals have been highlighting in the media nowadays. However, what does it 

mean to be a transsexual individual? According to Márcia Arán, psychoanalyst, it is a 

complex phenomenon, which can be described by intense feeling of not belonging to 

anatomic sex, without occurrence of delirious disorders and with no organic basis, 

comprised of two different devices: the biomedical one and gender identity. With the 

improvements of surgery techniques and the progress of hormonal therapy, biomedical 

advance has allowed sexual adequacy to transsexual people as a real possibility. Gender 

identity points out to the influence of sexology in the construction of the gender identity 

notion as being socio-cultural, independently of natural or biological sex. In 

psychoanalysis, transsexuals are considered psychotic by lacanian authors and desire is 

presented and conceived as delirium, which is impossible to achieve, compare or justify, 

looking at Freud’s case of Schreber. Yet, some authors think transsexuality as a 

contemporary and social constituted phenomenon, the Verleugnung mechanism. In 

transsexuals, it consists on a divergence in social binary sexual configuration and in the 

recognition of others. This study aims to think about transsexuality beyond psychosis 

diagnosis applying Freud’s Verleugnung mechanism, and to avoid pathologizing and 

classifying these people within the psychotic structure, through bibliographic research. 

 

  

 

 Keywords: Transsexual; Biomedical; Gender Identity; Psychoanalysis; Verleugnung. 
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1.   INTRODUÇÃO 

 

 O fenômeno transexual tem conquistado maior visibilidade atualmente – é tido 

como algo contemporâneo e complexo, que engloba inúmeras possibilidades de 

reflexões no meio acadêmico. São enormes as listas de produções científicas que tratam 

da transexualidade.  

 Segundo a psicanalista Márcia Arán, a transexualidade é descrita pelo 

sentimento intenso de não pertencimento ao sexo anatômico, sem a manifestação de 

distúrbio delirante e sem bases orgânicas para analisar o transexual. Na ausência de 

distúrbios delirantes em sua configuração, como esse sujeito poderia ser enquadrado em 

uma estrutura psicótica?  

 Vale salientar que, para enquadramento em uma estrutura, a eliminação de uma 

das características não o isenta dessa categorização. Assim, mesmo não havendo o 

delírio, o sujeito transexual poderia apresentar outros atributos que o enquadrem nessa 

estrutura. 

 Mediante a averiguação de trabalhos científicos, seria possível refutar o 

pensamento do enquadramento desse sujeito da estrutura psicótica? No entanto, existe a 

necessidade de esses trabalhos estarem inseridos no campo psicanalítico, pois são esses 

autores que afirmavam tal diagnóstico. Com quais dispositivos se contestaria esse 

diagnóstico? Esses dispositivos seriam suficientes para explicar esse fenômeno ou 

limitariam os transexuais à patologização eterna? 

 Responder a tais perguntas resultaria em uma nova perspectiva quanto à 

transexualidade, assim como outrora a homossexualidade foi abordada pelo viés da 

patologização. Com a refutação desse diagnóstico de Transtorno ou Disforia de Gênero, 

faz-se necessário um novo olhar e, principalmente, a retirada desse fenômeno do campo 

da patologização e o deslocamento de seu enquadramento para uma divergência da 

configuração sexual binária social.  

 O objetivo deste trabalho é refutar o pensamento de que todo transexual é 

psicótico, contribuindo para a despatologização desse sujeito e o seu reconhecimento 

social de uma nova configuração sexual. Assim, uma nova concepção desse sujeito, 

motivada pela aceitação da sociedade quanto a sua identidade de gênero, entende-se 

queria aliviado, em parte, o sofrimento de inadequação do transexual.  

 Desse modo, este trabalho pretende analisar o transexual segundo uma nova 

perspectiva científica e, assim, corroborar para a despatologização do sujeito transexual 
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e a compreensão deste por um novo dispositivo: o sociocultural, aspirando a uma 

legitimação desse sujeito pela sociedade. 
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2.   O FENÔMENO TRANSEXUAL  

 

 Para este primeiro capítulo, optamos por percorrer um pouco da história do 

transexualismo, dos casos que ganharam destaques e dos principais debates e conquistas 

que derivaram desse fenômeno. 

 Consideraremos primeiramente as nomenclaturas utilizadas para conceituar a 

pessoa transexual nos discursos circulantes entre pesquisadores, transexuais e ativistas 

dos direitos humanos, em que se destacam os termos: transexualismo, transexualidade e 

disforia de gênero.  

 Transexualismo foi o primeiro termo utilizado para designar essa condição 

(BENJAMIN, 1966). Foi utilizado para designar um novo transtorno mental, colocando 

o transexual na condição de doente, sendo reforçado pelo uso do sufixo ismo.  

 O termo disforia de gênero é a maneira mais contemporânea utilizada pela 

medicina para designar essa condição, equiparada como “transtorno mental”, de acordo 

com o DSM IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 4
a 
Edição).  

Transexualidade também é um termo contemporâneo, por outro lado,  busca colocar a 

pessoa transexual fora desse papel de doente, considerando essa condição como mais 

uma forma de expressão da sexualidade, entre tantas possíveis (BENTO, 2006 apud 

GALLI, 2013). Nesse sentido, a transexualidade passa a ser encarada como uma 

experiência identitária, que tem como característica o conflito com as normas (BENTO, 

2006 apud GALLI, 2013). Por entender que essa seja a melhor conceituação da pessoa 

transexual, utilizaremos essa terminologia no presente trabalho (BENTO, 2006 apud 

GALLI, 2013). 

 Segundo a psicanalista Márcia Arán, a transexualidade é considerada um 

fenômeno complexo, caracterizado pelo sentimento intenso de não pertencimento ao 

sexo anatômico, sem manifestação de distúrbios delirantes e sem bases orgânicas (como 

o hermafroditismo ou qualquer outra anomalia endócrina) (CASTEL, 2001, p.77 apud 

ARÁN, 2006). A autora afirma que a fundamentação desse fenômeno na atualidade está 

pautada em dois dispositivos distintos.  

 O primeiro deles refere-se ao avanço da biomedicina na segunda metade do 

século passado, em especial ao aprimoramento das técnicas cirúrgicas e ao progresso da 

terapia hormonal, que fazem do desejo de “adequação” sexual uma possibilidade 

concreta. O segundo diz respeito à forte influência da sexologia na construção da noção 

de identidade de gênero como sendo uma construção sociocultural independente do 
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sexo natural ou biológico. Vejamos a seguir, o primeiro aspecto: o avanço da 

biomedicina (ARÁN, 2006).  

 

2.1 O avanço da biomedicina 

  

 A Alemanha e a Dinamarca foram às pioneiras em efetuar as cirurgias de 

transgenitalização, realizadas por volta de 1920. Os procedimentos eram efetuados no 

tratamento de hermafroditas e pseudo-hermafroditas como prática de adequação sexual. 

O primeiro transexual redefinido foi Abraham Feliz. Sua operação foi realizada em 

1921 em Rudolf. Em 1923, o pintor Einar Wegener, aos 40 anos, retirou os testículos e 

o pênis tornando-se Lili Elbe (CASTEL, 2001 apud ARÁN, 2006). Outras cirurgias 

foram realizadas com sucesso na Dinamarca, como a de Robert Cowuell, aviador da 

Segunda Guerra Mundial, que se tornou Roberta Cowuell sem notoriedade e divulgação 

(SAADEH, 2004, p.200 apud ARÁN, 2006). Somente em 1952, porém, o assunto 

ganhou notoriedade, através do destaque midiático dado à operação de 

transgenitalização de George Jorgensen  (ARÁN, 2006). 

 George, americano de 28 anos, depois de se submeter a uma série de tratamentos 

hormonais, aspirando à feminilidade de sua aparência, em 1952, na Dinamarca, passa 

por uma operação de transgenitalização realizada pela equipe do médico Christian 

Hamburger. Ambos os tratamentos (hormonal e cirúrgico) resultam em uma aparência 

feminina completa jovem americano, que passa a se chamar Christine. Em 1954, 

Christine, ex-herói do exército americano, é eleita a “mulher do ano” (CASTEL, 2001, 

p. 96 apud PERELSON, 2011). 

  Em 1953, o endocrinologista e sexólogo Harry Benjamin contribuiu 

consideravelmente para a compreensão do "fenômeno transexual". Ele concebe-o como 

um sexo fragmentado e multiplicado; um conjunto de múltiplos componentes: 

cromossômico, genético, anatômico, legal, endócrino, psicológico, social, etc., cada um 

podendo ser macho ou fêmea. O indivíduo é definido como homem ou mulher pela 

quantidade dos fatores masculinos ou femininos presentes na variedade dos sexos que o 

compõem, uma discordância sempre pode se manifestar entre os vários sexos. Para 

Benjamin, o transexual representa o ponto máximo de discordância entre os sexos 

macho e fêmea, mais particularmente entre os seus componentes psicossociais e 

biomorfológicos (PERELSON, 2011). 
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 John Money, psicólogo, em 1960 nomeia o transexualismo de disforia de 

gênero. Na formação da identidade sexual, o registro subjetivo do gênero, que é 

determinado pela educação e pelas influências culturais, tem domínio sobre o registro 

biológico do sexo, o qual é determinado pela anatomia. Se gênero e sexo estão em 

comum acordo no indivíduo normalmente, no transexual, porém, há um desacordo 

insuportável entre seu gênero e seu sexo.  Para Money, esse desacordo entre experiência 

subjetiva do gênero e o sexo anatômico, em que aquela predomina sobre este, pode e 

deve inspirar a correção do sexo anatômico através do método cirúrgico (PERELSON, 

2011). 

 Robert Stoller, psiquiatra e psicanalista, apresenta a noção de núcleo de 

identidade de gênero como operador central da compreensão da experiência transexual. 

Esse conceito designa o sentimento de ser homem ou mulher, estabelecido no segundo e 

terceiro anos de vida.  Para Stoller, o transexualismo masculino é determinado como: a) 

a fixação na relação simbiótica primitiva com a mãe (que, entretanto, observa Stoller, 

não é psicotizante, pois a capacidade de integração social dessas pessoas se mantém 

intacta); b) uma relação com o pênis vivida como horror; e c) um sentimento 

de identidade permanente numa essência feminina sem hesitação (PERELSON, 2011). 

 Com base na certeza inabalável de pertencimento a um dado gênero, Norman 

Fisk fundamentou, em 1973, uma nosografia psiquiátrica para o transexualismo, 

ancorada fundamentalmente num autodiagnóstico (ARÁN, 2006, p. 84 apud 

PERELSON, 2011). A ideia de sexo funda-se nos aspectos biológicos do indivíduo, 

porém considera também a existência de um forte desejo de mudar de sexo, que supõe 

uma adequação cirúrgica a um sexo dito psicológico (CORRÊA, 1988 apud ARÁN, 

2006), que implica a “única escolha terapêutica aquela que eles (os transexuais) 

solicitam (hormônios e cirurgia)” (CASTEL, 2001, p. 90) (PERELSON, 2011).   

 A transexualidade é incluída na terceira edição do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mental (DSM), em 1980, como um distúrbio da identidade 

sexual. Os critérios do diagnóstico são fundamentados na teoria de Stoller, 

principalmente na distinção entre transexualidade e psicose. Segundo Hergott, a 

insistência com a qual o indivíduo sustenta o pertencimento dele a outro sexo não é, 

propriamente falando, delirante, visto que ela corresponde sempre ao sentimento geral 

de ser semelhante a um sujeito do outro sexo e não a uma convicção real de ser um 

sujeito do outro sexo (HERGOTT, 1996, p.48 apud PERELSON, 2011) (PERELSON, 

2011). 
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 No DSM IV, alguns critérios diagnósticos foram alterados: o paciente não deseja 

se livrar somente de seus órgãos genitais, mas também de seus caracteres sexuais 

primários e secundários (HERGOTT, 1996, p.48 apud PERELSON, 2011). O 

"Transtorno de Identidade de Gênero" considera que há dois componentes para o 

diagnóstico: a) devem existir evidências de uma forte e persistente identificação com o 

gênero oposto, que consiste no desejo de ser  ou na insistência do indivíduo em ser sexo 

oposto e b) esta identificação com o sexo oposto não deve refletir um mero desejo de 

quaisquer vantagens culturais percebidas por ser do outro sexo. Também deve ser 

constatado um desconforto persistente com o próprio sexo atribuído ou uma sensação de 

inadequação no papel de gênero deste sexo (PERELSON, 2011). 

 O DSM V foi realizado após uma longa discussão mundial sobre a 

despatologização do transexualismo. Para alguns pesquisadores, como Bernice 

Hausman, a transexualidade é uma inadequação entre sexo e gênero, e não uma 

condição retificável pela tecnologia médica disponível (HAUSMAN, 1995 apud 

ARÁN, 2009). Este DSM classificou como Disforia de Gênero o sofrimento que pode 

acompanhar a incongruência entre o gênero experimentado ou expresso e o gênero 

designado de uma pessoa. Embora essa incongruência não cause desconforto em todos 

os indivíduos, muitos acabam sofrendo se as intervenções físicas desejadas por meio de 

hormônios e/ou de cirurgia não estiverem disponíveis. O termo atual é mais descritivo 

do que o termo anterior e foca a disforia como um problema clínico, e não como 

identidade por si própria. O principal recurso terapêutico utilizado é a cirurgia de 

adequação da anatomia ao gênero (DSM V, 2013, p.491).  

 A cirurgia de redesignação sexual já existia na Roma antiga, durante o período 

dos grandes imperadores (SAADEH, 2004 apud GALLI, 2013). Nessa época, a cirurgia 

consistia apenas na retirada dos genitais masculinos, prática feita pelos sacerdotes do 

Deus Attis. Em outros lugares, como Índia e Austrália, e em outros períodos históricos 

também há registro de rituais relacionados a “troca de sexo” (GODDARD ET AL, 2007 

apud GALLI, 2013). Essas cirurgias constituíam intervenções grosseiras próximas da 

castração.  

 A partir de 1920, foram desenvolvidas as primeiras intervenções cirúrgicas que 

objetivavam a construção de uma genitália feminina para os casos de hermafroditismo 

(ARÁN, 2006 apud GALLI, 2013). Essas cirurgias tinham como técnica a retirada da 

genitália masculina e, em um momento posterior, a construção de uma genitália 

feminina (neovagina), por meio de enxertos retirados das coxas, nádegas ou dos 
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intestinos, comprometendo a sensibilidade da nova genitália (HAGE ET AL, 2007 apud 

GALLI, 2013). Esses procedimentos não eram amplamente divulgados: os artigos 

referentes a essas primeiras intervenções só foram publicados seis ou dez anos após a 

realização da cirurgia. Com o caso George Jorgensen, em 1952, esse tipo de 

procedimento foi amplamente divulgado. Jorgensen, que foi operado pelo Dr. Christian 

Hamburger, teve o seu pênis retirado, mas sem uma construção da neovagina tornando-

se Christine Jorgensen e teve sua história divulgada pelo The New York Daily News 

(GODDARD ET AL, 2007 apud GALLI, 2013) (GALLI, 2013). 

 Em 1956, Fogh-Anderson utilizou a pele do pênis para criar a neovagina. Essa 

técnica consistia em destacar a pele do pênis, conservando seu formato tubular. Alguns 

anos depois, outros médicos como Harold Gilies e o ginecologista francês Georges 

Burou, em Casablanca, desenvolveram a técnica que é utilizada nos dias de hoje como 

base para a realização desse tipo de cirurgia. Essa técnica, criada por Burou nomeada de 

"inversão peniana", consiste na utilização do material retirado do pênis de maneira 

invertida para a construção da neovagina, obtendo-se assim, maior preservação da 

sensibilidade da nova genitália (GODDARD et al, 2007 apud GALLI, 2013). Desse 

modelo, inúmeras modificações e tentativas de melhoramento tanto em relação a 

neovagina como ao clitóris foram realizadas por outros profissionais (GALLI, 2013). 

 Em 1971, foi realizada a primeira cirurgia no Brasil, feita pelo cirurgião plástico 

Dr. Roberto Farina. Embora a cirurgia tenha sido um sucesso, essa intervenção 

acarretou dois processos ao cirurgião, um disciplinar junto ao Conselho Federal de 

Medicina e outro criminal, pois a cirurgia foi considerada mutiladora, atentando contra 

o Código Penal e o Código de Ética Médica vigentes na época. Farina foi condenado 

nas duas instâncias, mas, após determinado período, conseguiu retornar às suas 

atividades profissionais (SAADEH, 2004 apud GALLI, 2013) 

  Em 1997, através da Resolução 1482/97, o Conselho Federal de Medicina 

(CFM) aprovou a realização de cirurgia de transgenitalização nos hospitais públicos 

universitários do Brasil. Essa resolução considera que tal cirurgia tem como motivo 

essencial uma "intenção de beneficência", baseada em dois princípios: o primeiro deles 

terapêutico, ou seja, "a busca da integração entre o corpo e a identidade sexual psíquica 

do interessado"; e o segundo refere-se aos princípios de autonomia e justiça. 

(PERELSON, 2011). 

 Em 2002, uma nova Resolução (1652) do Conselho Federal de Medicina (CFM) 

revogou a Resolução 1482/97, que autorizava a cirurgia de transgenitalização a título 
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experimental. Nessa nova Resolução ficou decidido que as cirurgias para adequação do 

fenótipo masculino para o feminino poderiam ser praticadas em hospitais públicos ou 

privados, independentemente da atividade de pesquisa. A condição para o tratamento 

seria a confirmação do diagnóstico de transexualismo, e a cirurgia só poderia ser 

realizada após acompanhamento psiquiátrico por, no mínimo, dois anos. Em virtude da 

grande demanda de transexuais que procuraram o atendimento público após a 

divulgação dessa resolução pela mídia, diversos serviços interdisciplinares 

especializados foram motivados e organizados. Após a cirurgia, inclusive, o transexual 

passou a ter direito a pedir alteração de seu nome e sexo no Registro Civil 

(PERELSON, 2011). 

 Em 2008, duas portarias, uma do Ministério da Saúde (Portaria n° 1707) e outra 

da Secretaria de Atenção à Saúde (Portaria n° 457), instituíram, respectivamente, o 

processo transexualizador no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e a 

regulamentação de tal processo (Brasil, 2008 apud GALLI, 2013). Esses regulamentos 

incluíram acesso universal ao tratamento livre de discriminação, atenção de equipe 

multidisciplinar e tratamento hormonal e cirúrgico (GALLI, 2013).  

 Atualmente a cirurgia de redesignação sexual de mulheres transexual consiste na 

retirada ou desmembramento do pênis, a retirada parcial do escroto, orquiectomia 

bilateral, uretroplastia, construção da neovagina, neoclitoroplastia e neovulvoplastia. 

Nas modificações dos caracteres sexuais secundários, utilizam-se mamoplastia, 

cricotireoplastia, cirurgia de cordas vocais, cirurgia feminilizante de face e contorno 

corporal e realização de depilação definitiva. Dependendo do resultado individual da 

hormonioterapia feminilizante, as cirurgias de modificação de caracteres sexuais 

secundários não serão aplicáveis a todas as usuárias.  

 Na redesignação sexual de homens de homens transexuais, são realizados os 

processos cirúrgicos de histerossalpingo-ooforectomia, a colpectomia, a neofaloplastia e 

a escrotoplastia. Nesses procedimentos leva-se em conta a diversidade de técnicas 

descritas para cada etapa tática cirúrgica. A mastectomia bilateral embora tenha papel 

fundamental no processo transexualizador, podendo ser realizada antes (ou 

independentemente) da cirurgia genital, é considerada como cirurgia de caractere sexual 

secundário (ARÁN, 2006). 

 Muitos foram os avanços realizados em relação à cirurgia de resignação sexual, 

no entanto, as filas de espera nos hospitais onde a cirurgia é feita gratuitamente são 

imensas, levando muitos transexuais a desistirem da cirurgia. Existem hospitais 
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particulares onde são realizados esses procedimentos, mas os custos são muito elevados, 

variando de 10 a 25 mil reais. Infelizmente as inovações introduzidas no campo da 

transexualidade baseiam-se na supremacia do discurso biomédico não se atentando para 

o papel e a importância da cirurgia na vida dessas pessoas.  

 Bento ressalta que as modificações corporais, em busca da reconstrução 

corporal, podem ser vista como uma metáfora da construção da identidade, haja vista 

que a criação de corpo feminino, englobando não só os aspectos físicos como também 

as dimensões comportamentais, auxiliam na constituição e no posicionamento da 

identidade de gênero (BENTO, 2006 apud GALLI, 2013).  Para Costa, a identidade é 

formulada por sistemas que representam a forma com que o indivíduo se relaciona com 

o universo sociocultural, sendo uma experiência não uniforme e distinta para cada 

pessoa. (COSTA, 1989 apud GALLI, 2013) (GALLI, 2013). 

 

2.2 Identidade de Gênero 

 

 No final dos anos 80, nos Estados Unidos, surge a teoria queer, desenvolvida por 

um grupo de pesquisadores e ativistas diversos pautados nos estudos de Foucault e 

Derrida, fazendo oposição crítica aos estudos sociológicos sobre minorias sexuais e 

gênero. Queer era um tipo de insulto aos homossexuais, que traduzido para o português, 

denota “ser dizer estranho, excêntrico, raro”. Para Judith Butler, uma das precursoras 

dessa nova teoria, o objetivo é dar um novo sentido ao termo queer, convertendo-o a 

uma nova prática de vida que se coloca contra as normas socialmente aceitas (ARÁN, 

2006). Butler nos convida a conceber que aquilo que é comumente visto como fracasso, 

por se desviar da norma, pode ser uma estratégia de resistência e oposição aos limites 

rígidos do binarismo que constitui o gênero. Trata-se de pensar a transformação possível 

do quadro normativo vigente para que novas possibilidades de vida, como a 

transexualidade, possam também ser reconhecidas e legitimadas (BUTLER, 2013 apud 

GALLI, 2013) (GALLI, 2003). 

 Segundo Foucault, na modernidade, a compreensão do dispositivo da 

sexualidade só pode ser entendida por meio dos mecanismos de poder e saber que lhe 

são próprios. Deste modo, sexo é o produto complexo de uma experiência histórica 

distinta e não uma constante suscetível de inúmeras manifestações. Assim, falar de 

sexualidade é também mencionar a produção dos saberes que a compõe, os sistemas de 

poder que norteiam suas práticas e os modos pelos quais os indivíduos podem e devem 
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se identificar como sujeitos sexuados (FOUCAULT, 1990, p.10 apud ARÁN, 2006). 

Para Butler, sexo homem-mulher resulta de "uma construção ideal forçosamente 

materializada através do tempo" (BUTLER, 2002, p.18 apud ARÁN, 2006) (ARÁN, 

2006). 

 Antes do século XVII, a mistura dos sexos era aceita livremente. Após esse 

período, as teorias biológicas da sexualidade e as condições jurídicas impostas aos 

indivíduos acarretaram a rejeição da ideia da combinação de dois sexos em um só corpo 

e restringiram "a livre escolha dos indivíduos incertos" (FOUCAULT, 1993, p. 116 

apud ARÁN, 2006). O mecanismo de poder instaurou a obrigação de saber, através da 

medicina, qual o sexo estabelecido pela natureza, passando também a ser exigida e 

reconhecida pela justiça. Desse modo, ser sexuado é submeter-se a um conjunto de 

regulações sociais que estabelecem uma conduta, e simultaneamente direciona a uma 

acessibilidade e a uma lógica entre sexo, gênero, prazeres e desejos, atuando como um 

advento hermenêutico de autointerpretação. Nessa perspectiva, o verdadeiro sexo é o 

resultado da naturalização de uma norma materializada (BUTLER, 2003, p.142 apud 

ARÁN, 2006) (ARÁN, 2006). 

  Para Arán, na transexualidade, há uma incongruência entre sexo e gênero. 

Assim, o que vai determinar o diagnóstico de transexualismo é um instrumento 

normativo, seja dos sistemas de sexo-gênero seja do mecanismo diferença sexual, 

Ambos gerados numa matriz binária heterossexual que se converte em sistema 

regulador da sexualidade e da subjetividade. Vale salientar que sexo é definido pela 

natureza estabelecida no corpo orgânico, biológico e genético, enquanto o gênero se 

obtém por meio da cultura (ARÁN, 2006).  

 Para alguns pesquisadores, como Bernice Hausman, só é possível compreender o 

fenômeno da transexualidade a partir do desenvolvimento da tecnologia médica e do 

pacto realizado entre médicos e transexuais para possibilitar a mudança de sexo. Para 

Joanne Meyerowitz, a noção de transexualidade é uma consequência da revolução dos 

costumes propiciada pela problematização do caráter imutável do sexo e posteriormente 

pelo surgimento da categoria de gênero (ARÁN, 2006). Essa tem sido a discussão 

vigente sobre transexualidade, na qual inúmeros pesquisadores (Arán, Bento, Castel, 

Butler, etc) irão apontar para a necessidade da despatologização da transexualidade, por 

entender que, embora o diagnóstico seja um dispositivo de cuidado e prudência para a 

realização da cirurgia de redesignação sexual, esse mesmo diagnóstico também é um 

vetor de patologização e de estigma. Muitas vezes, esse diagnóstico acaba por atribuir 
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uma patologia ao paciente sem problematizar as questões históricas, políticas e 

subjetivas a propósito da psiquiatrização da condição transexual. Além disso, a 

condição transexual não significa nenhuma incapacidade mental, mas, ao contrário, a 

maioria das pessoas tem total condição de exercer a autonomia de decidir sobre o seu 

próprio corpo (CALIFA, 2003 apud ARÁN, 2006) (ARÁN, 2006). 
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3. AS ESTRUTURAS CLÍNICAS SEGUNDO LACAN 

       

   Atualmente as patologias no campo da psiquiatria são classificadas com base em 

seus sintomas, e estes passam por uma detalhada catalogação. O objetivo é descritivo, e 

seu tratamento visa eliminar os sinais e sintomas. A psicanálise, por outro lado, visa 

acolher as manifestações do inconsciente, o tratamento indicado leva em consideração a 

função que o sintoma tem para o sujeito, e o seu diagnóstico é estrutural (OLIVEIRA, 

2008).  

 Sigmund Freud, fundador da psicanálise, em seus estudos sobre o 

desenvolvimento psicossexual da criança nos apresenta as possíveis categorias do 

sujeito: neurótico, psicótico e perverso e seus respectivos mecanismos. A neurose atua 

no sujeito através do mecanismo chamado de recalque (Verdrängung): há um conflito 

entre ego e o id. A psicose, com o mecanismo da foraclusão (Verwerfung), reconstrói, 

para o sujeito, uma realidade delirante ou alucinatória. A perversão, mantida através da 

denegação ou desmentido (Verleugnung), faz com que o sujeito, ao mesmo tempo, 

aceite e negue a realidade, permanecendo fixado na sexualidade infantil. Essas 

categorias revelam a posição do sujeito frente a questões cruciais da existência, como 

por exemplo, o Édipo e a Castração. Com base nos discursos do paciente, Freud percebe 

que o inconsciente tem leis próprias e que estas implicam uma maneira própria de cada 

pessoa dar conta do sexual (OLIVEIRA, 2008). 

            A psicanálise busca compreender o modo particular do padecimento do sujeito. 

Durante o processo analítico, através da escuta, visa aprofundar a relação do paciente 

com a linguagem e o posicionamento simbólico deste frente a questões como: o 

nascimento, a procriação, a morte, o sexo, a castração, o desejo e a implicação do 

sujeito com o seu padecimento. Baseia-se na relação estabelecida pelo sujeito com a 

linguagem, para pensar em um possível diagnóstico (OLIVEIRA, 2008). 

            Para Freud, o Complexo de Édipo é um conjunto de representações mentais, 

associadas entre si e ocupadas por afetos (quantidade de excitação), que a criança tem 

em relação aos pais, em torno dos temas do incesto, do parricídio, do amor e do ódio. 

Trata-se de uma fantasia, uma cena de satisfação de um desejo erótico infantil 

(inconsciente), um momento de uma problemática fundamental e constante: a 

eliminação de excitações pelo aparelho psíquico (BARRETA, 2012). De acordo com 

LAPLANCE e PONTALIS o Complexo de Édipo é definido como:  
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Conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a criança sente em 

relação aos pais. Sob a sua forma dita positiva, o complexo apresenta-se 

como na história de Édipo-Rei: desejo da morte do rival que é a personagem 

do mesmo sexo e desejo sexual pela personagem do sexo oposto. Sob a sua 

forma negativa, apresenta-se de modo inverso: amor pelo progenitor do 

mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor do sexo oposto. Na realidade, 

essas duas formas encontram-se em graus diversos na chamada forma 

completa do Complexo de Édipo. Segundo Freud, o apogeu do complexo de 

Édipo é vivido entre os três e os cinco anos, durante fase fálica; o seu 

declínio marca a entrada no período de latência. É revivido na puberdade e é 

superado com maior ou menor êxito num tipo especial de escolha de objeto. 

O complexo de Édipo desempenha papel fundamental na estruturação da 

personalidade e na orientação do desejo humano. Para os psicanalistas, ele é 

o principal eixo de referência da psicopatologia (LAPLANCE; PONTALIS, 

1992, apud SOUZA, 2006, p.77). 

 

 

         Para Lacan, nascemos de um casal e formamos com ele um triângulo, no qual 

cada elemento exerce sua função específica na constituição do sujeito. A mãe é o 

primitivo objeto de amor. Num primeiro tempo, a criança mantém com a mãe uma 

relação de indistinção, reforçada pelos cuidados e pelas necessidades da criança, que se 

coloca na posição de objeto complementar da mãe, objeto falo, ou seja, objeto de desejo 

da mãe. O segundo tempo consiste na relativização dessa completude: ser ou não o falo 

da mãe. Surge a figura do pai, que intercede na relação da criança com a mãe na forma 

da privação. A criança se depara com a lei do pai e, com essa descoberta, a criança 

significa o desejo da mãe como submetido à lei do Outro, o que implica que seu próprio 

desejo depende de um desejo do Outro. O pai é o representante da lei do desejo e 

responsável para que a lei seja aplicada. A criança transitará entre um e outro, 

atravessando diversas fases em seu desenvolvimento até que possa (ou não) constituir-

se como sujeito desejante e de linguagem, inserido na cultura, atingindo assim o terceiro 

tempo, ou seja, a separação (OLIVEIRA, 2008). 

            As categorias clínicas irão depender da atuação das figuras parentais, mas o pai, 

por sua presença ou ausência, por sua atuação ou omissão, terá um papel predominante. 

É função paterna provar à criança que tem desejo e palavra, autoridade e comunicação. 

O que determina cada estrutura clínica é, pois, como o sujeito encena, apreende e 

interpreta sua história diante das funções materna e paterna. O pai também é 

responsável pela castração. A castração simbólica separa o filho da mãe na unidade 

simbiótica primitiva, conduzindo o sujeito à angústia da perda e da separação, mas 

também abre o caminho para a linguagem, a cultura, o desejo, o amor, a vida em toda a 

sua plenitude (OLIVEIRA, 2008). 
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        Contra a angústia e o sofrimento causados pela castração, a criança reagirá com 

mecanismos de defesa variados. É a predominância do mecanismo utilizado que 

determinará sua categoria. Como apontado acima, os mecanismos são o recalque; a 

foraclusão e a denegação ou desmentido. Na neurose, os sintomas simbolizam um 

conflito infantil recalcado, meio pelo qual o sujeito utiliza para se defender da castração 

a que foi submetido. Na psicose, designa-se uma reconstituição delirante ou 

alucinatória, por parte do sujeito que não consegue chegar à simbolização e à 

linguagem. A perversão é uma renegação da castração, com fixação na sexualidade 

infantil. O sujeito aceita a realidade da castração materna, que, para ele, é inegável; mas, 

ainda assim, diferente do neurótico, tenta desmenti-la e negá-la (OLIVEIRA, 2008). 

 Lacan tem sua obra pautada nos textos de Sigmund Freud. Ele não concordava 

com o rumo da psicanálise pós-freudiana e resolve fazer um retorno à obra de Freud. 

Lacan reinterpreta os conceitos e temas freudianos, entre eles o complexo de Édipo, e 

acrescenta os conceitos fundamentais do imaginário, simbólico e real. A criança, no 

complexo de Édipo, relaciona-se com uma mãe e pai imaginários, reais e simbólicos. 

Porém, o conflito não deve ser reduzido à sua dimensão imaginária, às fantasias de 

incesto, parricídio e castração, mas deve ser compreendido mais propriamente como um 

mito, no sentido em que a análise estrutural o concebe, isto é, uma tentativa de elaborar 

a solução de um problema (BARRETA, 2012).    Para Lacan, as fantasias que giram em 

torno do pai e da mãe imaginários, no conflito edipiano, têm uma função estruturante, 

que diz respeito, em última instância, à existência e a sexualidade.  

 Lacan formula o complexo de Édipo em três tempos lógicos que indicam 

diferentes relações com o Outro (Simbólico) e com a castração. No primeiro momento 

há uma relação dual (há um terceiro elemento: o falo desejado), a criança não tem 

desejo pela mãe, mais sim de ser objeto de desejo da mãe. A criança se identifica com o 

falo imaginário da mãe, nomeado de narcisismo primário. O segundo tempo é marcado 

pela intervenção de um terceiro, que introduz a lei da interdição à relação fusional da 

mãe com o filho, fazendo a criança experimentar a falta. Esse terceiro é o elemento 

mediador essencial do mundo simbólico e de sua estruturação, pois intervém a castração 

e restabelece a ordem. Além disso, é chamado de pai simbólico, um significante, uma 

metáfora da ausência da mãe, ocupando o lugar do significante do desejo materno 

(falo). O terceiro tempo ocorre quando esse significante, que afasta e barra o desejo da 

mãe, será o desejo com que a criança se identificara.  Troca-se uma identificação 

imaginária (objeto imaginário do desejo da mãe – falo imaginário) por uma 
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identificação simbólica (significante do Nome-do-pai), que está ligada diretamente à 

cultura, com suas leis próprias, suas proibições e seu lugar. Lacan coloca esse momento, 

que marca a passagem do reino da natureza (imaginário) para a cultura (simbólico), 

como o momento estruturante da constituição do sujeito (BARRETA, 2012). 

 As estruturas clínicas em Lacan são pautadas nos três tempos do Complexo de 

Édipo: o primeiro tempo, quando o filho situa-se com o falo materno, ou seja, como o 

único a satisfazer completamente a mãe. O segundo tempo ocorre com a intervenção de 

um terceiro na relação mãe-filho (figura paterna), e o terceiro tempo é a posição da 

criança de ter ou não o falo e não mais ser ou não ser. A neurose configura-se como a 

estrutura de uma questão: Quem eu sou? Nesse sentido, pode-se dizer que se refere à 

falta do Outro. A perversão caracteriza-se pela negação da castração, o perverso afirma 

o falo e desmente a castração. A psicose, por sua vez, reflete  a falta da função paterna 

no desenvolvimento da criança, ou seja, a introdução da Lei paterna fracassa. 

(BARRETA, 2012)  

3.1 A Estrutura Neurótica  

             

 Lacan (1957/1999 apud MACEDO, 2009) caracteriza a estrutura clínica neurose 

pela presença do recalque e do efeito patogênico que o mesmo causa no inconsciente, 

motivando, assim, os sintomas. A neurose se configura como a estrutura de uma 

questão, pautada na indagação “Quem eu Sou”? (MACEDO, 2009) 

 Para Lacan, segundo Faria (2003 apud MACEDO, 2009), a relação entre o 

Complexo de Édipo e a neurose, diz respeito à falta do Outro e a queda da posição fálica 

que o sujeito enfrenta frente à Castração. Essa queda de posição ocorre quando a criança 

percebe que ela não é o falo da mãe e busca compreender, através de indagações, de 

quem ela é ou “o que este outro quer de mim”? São as respostas dadas pela criança a 

essas indagações que irão enquadrá-la em alguma categoria de neurose.  

 

 3.2 A Estrutura Perversa  

             

 No primeiro tempo do Édipo, citado acima, a criança reconhece que não é o 

único desejo da mãe, e, ao passar para o segundo tempo, introduz-se um terceiro na 

relação mãe-filho. A estrutura perversa dá-se na não aceitação da criança a esse terceiro. 

Segundo Lacan, citado por Faria (2003 apud MACEDO, 2009) o pai não entra nessa 
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relação para ditar a lei, pois quem o faz é a mãe, como se ela fosse a detentora do falo. 

Essa estrutura clinica organiza-se como defesa contra as angústias, na medida que o 

perverso não quer se perceber como incompleto, com falta, e, por conseguinte, a não 

castração (MACEDO, 2009). 

            A perversão é vista na psicanálise, segundo Laplanche e Pontalis (2001 apud 

MACEDO, 2009) apenas na esfera da sexualidade, apontando somente os 

comportamentos psicossexuais atípicos para obtenção de prazer. O perverso não se 

preocupa com as leis, ele importa-se somente com o seu desejo e não com o desejo do 

outro (MACEDO, 2009). 

 

3.3  A Estrutura Psicótica 

   

 Para Lacan, a psicanálise é uma prática que doe disparada a partir do método da 

associação livre e é comandada por uma visão particular, definida pela elaboração da 

noção do sujeito. O autor coloca essa noção de maneira nova, reconduzindo o sujeito à 

sua dependência do significante. Ele apresenta o inconsciente como o lugar da verdade 

do sujeito; portanto, introduz o conceito de inconsciente estruturado como linguagem 

(BARRETA, 2012). 

 Segundo Lacan, o sujeito entra no mundo simbólico a partir do Édipo e a função 

paterna se apresenta como metáfora, por ser simbólica. O Nome-do-pai entra no lugar 

do falo na relação de objeto da mãe, ou seja, a criança utiliza o Nome-do-pai para 

nomear o objeto fundamental do seu desejo. Esse processo é passível de falha, gerando 

a não estruturação (foraclusão), que, por sua vez, ocasiona uma desestruturação 

imaginária no sujeito, origem da psicose.  

 Em função da inoperância do significante Nome-do-pai, que serve para amarrar 

o registro simbólico, o sujeito permanece submerso no desejo do Outro não barrado, o 

qual figura como uma grande ameaça, com poder de invasão. Nesse sentido, o psicótico 

fica submetido ao gozo do Outro. A falha no registro simbólico permite a aparição do 

real sob a forma de alucinações e delírios. Há uma dificuldade em efetivar a operação de 

separação na psicose, isso porque não existem o eu e o outro. O Outro é muito presente 

e muito influente, por isso, comumente é visto e sentido como ameaçador (BARRETA, 

2012). 

 Na teoria lacaniana o acesso do sujeito psicótico ao simbólico ocorre de forma 

peculiar. Ao nascer, o ser humano não é nada além de sensações corporais. É necessário 
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que haja uma relação deste ser com a linguagem para que, do vazio, possa se constituir 

sujeito. O bebê precisa ser desejado pelo Outro, que necessita ser barrado e inserido na 

ordem simbólica. Geralmente os pais sustentam esse lugar de nomeação do mundo para 

o bebê, além da nomeação do próprio bebê. Para Lacan a linguagem é o diferencial da 

espécie humana e de suma importância na constituição do sujeito (BARRETA, 2012). 

 A aquisição da linguagem é baseada em duas operações: alienação e separação. 

Na alienação, o bebê está sujeitado ao Outro, o Outro é o lugar da linguagem (cadeia 

significante), tudo que nos organiza simbolicamente. O bebê se liga ao Outro (mãe) para 

poder se fazer representar por um significante. O sujeito alienado tem o ganho de fazer 

parte do mundo simbólico de representar-se por um significante. Como perda, pode-se 

notar a impossibilidade de uma relação direta com a vida orgânica.  

 Dessa forma, tudo passa, obrigatoriamente, pela mediação da linguagem. A 

operação de separação consiste no posicionamento do sujeito em relação ao desejo do 

Outro. A criança percebe que não satisfaz o desejo por completo da mãe, que algo falta, 

e, por isso, a mãe deseja para além dela. A partir da falta do Outro, a criança percebe-se 

como faltosa – assim, estabelece a Lei da Castração. A partir de então, cada sujeito 

percorrerá um caminho particular no mundo simbólico (BARRETA, 2012). 

 Na psicose algo nessa operação falha, impedindo o sujeito psicótico de se 

deparar com a castração – ele até passa pela alienação, mas ocorre uma falha na 

separação, um tropeço no processo de constituição subjetiva do psicótico. Ele utiliza a 

linguagem de maneira diferente: é falado pelo Outro, embora faça uso da linguagem. A 

posição do psicótico é narcísica, uma vez que ele não entra na relação de objeto. O 

objeto que com ele se funde e se confunde permanece sendo a mãe, ou seja, uma falha 

total do Nome-do-pai, e a criança permanece colada à mãe e ao desejo dela 

(BARRETA, 2012). 
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4. A TRANSEXUALIDADE NA PSICANÁLISE  

  

 Sabemos que o fenômeno transexual é algo recente e complexo, e, por este 

motivo, nosso objetivo nesse capítulo é percorrer os estudos psicanalíticos sobre o 

transexual e seus possíveis diagnósticos. 

 Robert J. Stoller foi o primeiro psicanalista, em 1968, a introduzir o conceito de 

gênero na psicanálise, não à toa ele é considerado o maior especialista americano em 

transexualidade. Com base nos estudos freudianos sobre identidade sexual, diferença 

sexual e sexualidade em geral, Stoller apresenta novas interrogações a respeito das 

formas modernas da sexualidade humana. (ROUDINESCO e PLON, 1988 apud COSSI, 

2010). 

  Gênero, para Stoller (1982 apud COSSI, 2010), é a junção dos aspectos 

psicológicos, sociais e históricos associados à masculinidade e à feminilidade. Sexo, no 

sentido anatômico, é diferente de identidade sexual e não se corresponde naturalmente 

com esta. Ele retoma as teorias freudianas do desenvolvimento sexual e passa a 

questionar as posições clássicas da psicanálise no estudo da transexualidade. Indaga 

ainda a tese da bissexualidade originária; a natureza demasiadamente masculina da 

libido e da função determinante do complexo de Édipo na formação da identidade 

sexual (STOLLER, 1982 apud COSSI, 2010). 

  Segundo Freud (1905/1972 apud COSSI, 2010) todo ser humano desenvolve um 

misto de características masculinas e femininas. Stoller discorda da concepção binária, 

universalista e constitucional da sexualidade humana. Essa oposição de Stoller tem 

como exemplo os transexuais masculinos, que alegam que sua identidade sexual sempre 

foi exclusivamente feminina. Avesso ao princípio de Freud, de que a masculinidade é o 

estado primeiro, a libido é única e masculina, ou seja, o falo masculino tem estatuto de 

premissa universal. Stoller (1982 apud COSSI, 2010) formula a existência de uma 

feminilidade primária, a que todos são submetidos, em decorrência da função simbiótica 

do elo estabelecido entre mãe e filho. Esse vínculo exerce um efeito feminino, que 

precisa ser superado pelo menino a fim que de que este se torne masculino, enquanto 

que não se exige o mesmo para a menina. O menino deve superar essa primeira ligação 

simbiótica feminilizante para ingressar no conflito edipiano e no estado heterossexual 

(FREUD, 1905/1972 apud COSSI, 2010). 

  Considerando que o Complexo de Édipo é um processo a ser percorrido, que 

conduz o sujeito a se situar sexualmente, ou do lado masculino ou feminino, a se 
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identificar com os membros do seu próprio sexo e a tomar como objeto sexual o 

membro do sexo oposto. Segundo Stoller (1982 apud COSSI, 2010), no Édipo normal, a 

castração funciona de maneira ameaçadora, por isso, o menino tem medo de perder o 

pênis e escolhe preservar a figura de sua identidade como homem e de sua virilidade: o 

senso de masculinidade apresenta-se desenvolvido.  

  No transexual a masculinidade não é desenvolvida, o conflito edipiano não 

existe, e o sujeito fica preso ao estágio anterior. Na relação simbiótica entre mãe e filho, 

o sujeito transexual recebe passivamente a feminilidade, não erguendo defesas. Com a 

instalação do conflito edipiano, prevê-se a separação de mãe e filho, a partir da qual a 

mãe passa a ser objeto de amor para o filho. O que ocorre no sujeito transexual, segundo 

Stoller (1982 apud COSSI, 2010), para o rompimento entre mãe e filho ser efetivo é a 

entrada de um terceiro, o pai. No entanto, nesses casos, mãe e filho permanecem 

conectados, e o pai não intervém nessa relação. O menino é submetido à feminilidade 

primária, a mãe não se torna objeto sexual do filho e o pai não toma o lugar de objeto de 

identificação (STOLLER, 1982 apud COSSI, 2010).  

  Stoller (1982 apud COSSI, 2010) funda a noção de núcleo de identidade de 

gênero considerando que o fator mais importante para a formação da identidade sexual, 

ocorre no período pré-edípico. Para o autor, a transexualidade só pode ser analisada a 

partir do “mais primitivo estágio do desenvolvimento da masculinidade e da 

feminilidade, o núcleo da identidade genérica: o senso de pertencer ao sexo masculino 

ou feminino” (STOLLER, 1982, p. 292 apud COSSI, 2012). A formação da identidade 

de gênero é definida por fatores biológicos, biopsíquicos e psicológicos. Quando esses 

três fatores sofrem alterações diversas, essas, por sua vez, interferirão no 

desenvolvimento da identidade, fazendo com que esta entre em desacordo com o sexo 

anatômico (STOLLER, 1982 apud COSSI, 2010).  

   Stoller (1982 apud COSSI, 2010) pauta seus estudos nos aspectos biopsíquicos, 

representados pelos processos de impringting, condicionamento e aprendizagem. 

Impringting, fundado na etologia, é definido como a alteração da escolha de objeto, 

ocorrida em alguns animais, podendo ser criada em total oposição ao esperado para 

aquela espécie e de forma não conflitual. Porém, como esse processo não foi estudado 

nos seres humanos, o autor não considerou a possibilidade de esse processo influenciar 

na escolha objeto ou comportamento genérico do ser humano.  

  No condicionamento, a criança passa a sofrer desde o nascimento, inúmeras 

influências da aprendizagem que irão contribuir para exemplificar o modelo masculino 
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no menino e o feminino na menina. Assim, o meio social diz para o menino as 

características de masculinidade que ele deve possuir, formando-se os primeiros núcleos 

da identidade sexual. No final do primeiro ano de vida, esses núcleos se juntam, 

gerando uma qualidade masculina ao seu comportamento. Dessa maneira, a identidade 

de gênero do filho se desenvolve sem conflito. Stoller se interessa pelos aspectos 

psicológicos que atuam na formação da identidade de gênero. Ele se volta para a 

transexualidade por acreditar que a etiologia desse quadro clínico se deve 

principalmente a tais aspectos (STOLLER, 1982 apud COSSI, 2010). 

            Em decorrência da muitas observações clínicas, Stoller (1982 apud COSSI, 

2010) identifica um fator comum nas famílias de transexuais masculinos: as famílias 

detêm personalidades específicas entre seus membros, que acarretariam no 

desenvolvimento do distúrbio. Deve haver uma coincidência incomum de fatores, dos 

quais trataremos adiante, todos fundamentais para o menino tornar-se transexual.  

 Um dos fatores é o fato de a mãe deprimida, bissexual e com desejo parcial de 

ser homem suprimido, manter o filho bem próximo dela, física e emocionalmente, 

considerando o menino muito bonito e gracioso. O pai não consegue romper essa 

simbiose entre mãe e filho. Há uma adoração pelo filho, chamada por Stoller, citado por 

Cossi, de simbiose feliz. Existe um contato físico excessivo entre mãe e filho, estando 

nus ou vestidos, que perdura durante muitas horas por dia, e até anos. Esse filho é 

considerado pela mãe como parte de seu corpo, e o filho responde ao desejo da mãe se 

considerando parte do corpo dela. Desse modo, o filho preenche as necessidades da mãe 

e a alivia de sua depressão e solidão. Sendo assim, a manutenção dessa relação se torna 

vital para ambos.  

 A escolha desse filho ocorre em decorrência de sua beleza, porém esse atributo 

deve ser reconhecido pela mãe e pelos outros. Segundo Stoller, citado por Cossi, não se 

trata de uma beleza comum: “Estas mães sentem que seus filhos são bonitos com uma 

intensidade que raramente se ouve.”. Em decorrência da falência do pai, tanto como 

interditor quanto como modelo de identificação, a simbiose entre mãe e filho 

permanece, impossibilitando a identificação masculina e solidificando a identificação 

feminina no menino. Para Stoller, cria-se um “distúrbio profundo no ego corporal” da 

criança, que se sente como sendo de alguma forma mulher, apesar de ter conhecimento 

de que é um homem (STOLLER, 1982 apud COSSI, 2010) Vale destacar que a mãe do 

transexual não danifica o desenvolvimento do ego do seu filho, nem mesmo do ego 
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corporal, exceto em relação ao senso de feminilidade. (STOLLER, 1982 apud COSSI, 

2010). 

            Na hipótese stolleriana, a transexualidade é compreendida como um distúrbio 

egóico, não se tratando de perversão ou psicose. A perversão é vista como uma defesa 

específica do sujeito frente ao conflito edipiano, enquanto na transexualidade não  há 

essa defesa, pois tal conflito não existe. Na perversão, existe a fetichização, que não se 

apresenta nos sujeitos transexuais. Da análise que Freud fez de Schreber, Stoller (1982 

apud COSSI, 2010) extrai um modelo para mostrar que a transexualidade não pode ser 

compreendida como uma psicose.  

 Schreber acreditava que tinha sido convocado por Deus para cumprir a missão 

de restituir à humanidade seu estado de beatitude. Cabia a ele ser transformado em 

mulher gradativamente, passando a possuir nervos femininos, que dariam origem a uma 

nova raça de homem, que seriam fecundados direto por Deus. Não se tratava de um 

desejo de Schreber, mas de um dever ao qual não havia como se furtar. Schreber sentia 

estar sendo transformado em mulher. O transexual não alucina sua realidade anatômica, 

porque sabe não ser possível  transformar-se num ser do outro sexo. Não se trata, assim, 

de uma posição paranoica, mas de um forte desejo seu de que seu corpo corresponda ao 

do gênero oposto. Como não reconstrói seu corpo à maneira psicótica, pede por uma 

intervenção médica que tornaria coerentes seu corpo e sua identidade (GARCIA 2001 

apud COSSI, 2010; STOLLER, 1982 apud COSSI, 2010). 

 Lacan (1971/2009 apud COSSI, 2010) critica a teoria de Stoller pelo fato de este 

não abordar a foraclusão do Nome-do-pai, característica fundamental da estrutura 

psicótica, como determinante para a transexualidade. Ao comentar o caso Schreber de 

Freud, Lacan (1972-73/1982 apud PERELSON, 2011) afirma que o delírio de Schreber 

de se transformar em mulher deriva da foraclusão do Nome-do-pai. Desprovido do 

significante fálico, ele fica impossibilitado de se situar na partilha dos sexos como um 

homem ou uma mulher, identificando-se imaginariamente ao falo da mãe, conduzindo-o 

ao empuxo à Mulher. Essa Mulher é definida em oposição à identificação de uma 

mulher: trata-se do delírio de se tornar A Mulher, ou seja, a mulher enquanto essência 

do feminino, em sua totalidade, enfim, a Mulher que não existe. Sendo assim, o delírio 

de Schreber vincula-se a uma transformação impossível.  

 Existe uma impossibilidade de transformação do transexual, afirmam os 

psicanalistas lacanianos. Por se tratar de um delírio, as transformações oferecidas pela 

medicina são consideradas como a realização de um impossível. Porém, existe uma 
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divergência nesse grupo, em dois pontos distintos. O primeiro se refere aos impasses 

quanto à possibilidade da cirurgia de transgenitalização (ou da própria convicção 

transexual de pertencer ao sexo oposto) funcionar como uma substituição ao Nome-do-

pai foracluído e o desenvolver no sujeito transexual/psicótico resultados positivos. O 

segundo ponto aponta para a relação entre a experiência transexual em si e o contexto 

histórico no qual ela se situa.  

 Para alguns autores, o fenômeno transexual refere-se a expressão do sentimento 

de pertencimento ao sexo oposto em decorrência de uma ausência ou insuficiência da 

identificação sexual simbólica. Outros autores, contudo, caracterizam-no como uma 

expressão de um sintoma social contemporâneo, uma recusa ao binarismo sexual, 

embora o sujeito saiba a que sexo pertence e deseje ser reconhecido pelo sexo oposto, 

com o qual teria se identificado simbolicamente (PERELSON, 2011). 

 Moustapha Safouan (1979 apud COSSI, 2010) retoma os estudos de Stoller para 

explicar a transexualidade, porém descreve a função paterna como um aspecto da 

linguagem. Segundo o autor é importante que o pai seja integrado na ordem simbólica: 

para se romper a simbiose mãe-filho, é preciso a entrada de um significante, o Nome-

do-pai, através do qual o sujeito pode se confrontar com a diferença sexual e se 

posicionar entre um lado dos sexos (feminino ou masculino). No transexual, a simbiose 

estabelecida entre mãe e filho acarreta uma plenitude delirante do real, pois o Nome-do-

pai não incide, resultando em uma foraclusão do Nome-do-pai. Na tentativa de se 

inscrever e se posicionar na diferença sexual, o sujeito transexual apela pelas 

intervenções hormonocirúrgicas. O transexual psicótico utiliza-se da cirurgia como o 

meio de efetivar sua castração no corpo real, já que a castração simbólica lhe é 

impossibilitada (SAFOUN, 1979 apud COSSI, 2010).  

 Para Catherine Millot (1992 apud PERELSON, 2011) o desejo que o transexual 

possui de encarnar a Mulher - uma mulher toda, inteiramente mulher, mais mulher que 

todas as mulheres, mulher essa que Lacan afirma não existir – funcionaria como um 

sintoma à suplência do Nome-do-pai. Este sintoma é estruturante (psicótico). 

Considerado como um quarto elemento, a identificação com a Mulher, que na ausência 

do Nome-do-pai, no entrelaçar do Real, Simbólico e Imaginário desempenha a função 

do Nome-do-pai, faz o sujeito não apresentar sintomas psicóticos. Segundo a autora, 

essa substituição liga o simbólico ao imaginário, o real encontra-se desligado. A 

reivindicação feita pelo transexual ajustaria o real do sexo ao nó imaginário e simbólico 

(MILLOT, 1992 apud PERELSON, 2011). 
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 Henry Frignet (2002 apud COSSI, 2010) apresenta a diferença entre o sujeito 

transexual e o transexualista, uma nova abordagem diferente da psicose. O não 

reconhecimento do falo simbólico impossibilita a identidade sexual no transexual, por 

isso, sua reivindicação por mudança de sexo aponta para o desejo de integração da 

identidade sexual, pois estaria fora do sexo. No transexualista, a identidade sexual é 

fundada, e o falo é reconhecido, portanto, ocorre um impasse no nível da sexuação. Seu 

gozo não se associa nem do lado do gozo feminino e nem do masculino (FRIGNET, 

2002 apud COSSI, 2010). 

 

4.1  O Estádio do Espelho 

    

 A teoria do estádio do espelho é apresentada por Lacan (1949/1998 apud COSSI, 

2010) como o primeiro momento da construção identitária, derivada do narcisismo 

primário. A criança reconhece sua imagem refletida no espelho, e, em um momento 

anterior, a criança produz uma imagem (imaginária) unificada do seu corpo. A partir 

dessa construção, iniciam-se a instituição do ego e suas identificações secundárias. 

Nesse processo de reconhecimento do corpo no espelho pela criança, é fundamental o 

Outro confirmar que a imagem refletida corresponde ao corpo da criança. Em virtude de 

essa imagem proposta constituir libidinalmente o corpo da criança de forma 

perturbadora, na psicose, parece não ocorrer a integração entre imagem e corpo, por 

isso, o sujeito é acometido de profundas angústias de fragmentação, o que não acontece 

na transexualidade (LACAN 1949/1998 apud COSSI, 2010). 

 Em se tratando de transexualidade, segundo Ceccarelli (2008 apud COSSI, 

2010), no instante em que a imagem da criança deveria ser confirmada pelo Outro, 

ocorre uma hesitação, uma denegação se constitui, mesmo havendo o reconhecimento 

do sexo do bebê pelo Outro. Essa denegação faz com que partes do corpo da criança, 

principalmente aquelas que indicam a que sexo ela pertence, não sejam investidas 

libidinalmente. Por se identificar com o que viu no olhar do Outro, a criança configura 

sua imagem como sendo do sexo oposto, resposta da sua fantasia ao desejo do Outro. 

Não há uma distorção em relação à percepção do corpo, porém passa a experimentar 

afetos intoleráveis, e, na tentativa de eliminá-los, o sujeito desmente sua imagem 

corporal (CECCARRELLI, 2008 apud COSSI, 2010). 
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4.2 Verleugnung em Freud 

   

  Na teoria freudiana o verbo verwerfen, que abrange os significados de rejeitar, 

descartar, não aceitar, considerar inadequado; enfatiza o descarte e surge em um dado 

momento. Depois de 1918, Freud, citado por Penot (1992 apud COSSI, 2010) passa a 

empregar a verleugnung, que se constitui como negação, recusa ou desmentido. 

Negação essa que rejeita algo admitido ou afirmado anteriormente. Esse termo foi 

abordado em contextos diferentes na obra de Freud: primeiramente, foi designado como 

o posicionamento que a criança apresenta frente à castração no Édipo normal; em 

seguida, é associado ao funcionamento psicótico; em outro momento, é ligado ao 

fetichismo, e por fim, relaciona-se à neurose comum (FREUD, 1927/2007 apud COSSI, 

2010). 

  No verleugnung, o material rejeitado não é totalmente eliminado, requerindo um 

esforço constante do sujeito para sustentar a negação. As estimulações do mundo 

interno e externo provocam a criação de defesas pelo Eu, fazendo emergir lembranças, 

fantasias ou afetos insuportáveis. Assim, conduz-se o sujeito a quatro possíveis atitudes: 

mudança de percepção com a criação de ilusão; alucinação negativa (transformar tal 

percepção inconsciente por tempo indeterminado); alucinação positiva (captar aquilo 

que não existe); ou dividir-se frente à realidade, reconhecendo-a e recusando-a, que 

equivale ao termo da renegação (BOURGUIGNON 1991 apud COSSI, 2010). Assim, 

concebe-o a partir da clivagem do Eu, em que parte do sujeito reconhece a realidade e 

outra parte renega ao mesmo tempo (COSSI, 2010). 

  Figueiredo (2008 apud COSSI, 2010) utiliza-se da verleugnung para pensar a 

transexualidade atualmente. Esse mecanismo funcionaria como uma desautorização 

caracterizada como a "interrupção de um processo pela eliminação da eficácia transitiva 

de um dos elos” (FIGUEIREDO, 2008, p.59). Para o autor, o significado resulta de uma 

rede de associações para ser conservado como uma quase-coisa, que, por perder sua 

capacidade de metaforização, não se integra ao fluxo psíquico. Na transexualidade, 

embora a noção de corpo seja reconhecida pelo sujeito, é desautorizada, 

impossibilitando o resultado da metáfora de tal percepção. As partes que acusam a que 

sexo o transexual pertence se mantém no estado de quase-coisa, não representada, por 

isso, o sujeito intervém nele, não de uma forma psicótica, mas por meio de 

desautorização, visando apropriar-se de seu sexo e melhorar seu autoconhecimento 

(FIGUEIREDO, 2008 apud COSSI, 2010). 
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  Segundo Pereda (1999 apud COSSI, 2010), o desmentido abrange duas 

dimensões: de um lado, está o psiquismo estrutural normal, no qual o sujeito vê-se 

frente à castração por não possuir recursos simbólicos mais sólidos, e, assim, aliena-se 

no outro. Não havendo formações delirantes e nem fetichismo nesse sujeito, sua divisão 

ocorre quanto ao saber-não-saber da castração, conhecimento-desconhecimento, 

refazendo a divisão consciente-inconsciente. Por outro lado, encontra-se a dimensão 

patológica: atualmente, as novas patologias apontam para uma divisão egóica, que 

deriva das muitas concepções existentes. Além disso, há uma desconfiança total, ou 

seja, crê-se em tudo e não se crê em nada.  

  O mecanismo de verleugnung remete, na pós-modernidade, a uma ampla 

flexibilização e multiplicação das identidades, e simultaneamente, a uma grande chance 

de apagamento das diferenças. Essas contradições produzem novos modelos de 

resolução dos conflitos psíquicos e também fazem surgir novos posicionamentos diante 

dos organizadores inconscientes como a diferença sexual (PEREDA, 1999 apud COSSI, 

2010). 

  Para Pereda (1999 apud COSSI, 2010), na transexualidade, alguns sujeitos 

estariam presos ao reconhecimento do outro, em virtude da multiplicidade sexual e da 

solicitação genuína das diferenças na atualidade. Muitos transexuais se esforçam para se 

enquadrar às normas heterossexuais (correspondência entre sexo e gênero) quando 

deveriam se opor a tais normas. Além disso, as demandas de reconhecimento que são 

apresentadas pelos transexuais dizem respeito à imagem esculpida por intervenções no 

corpo, pretendendo dar coerência à ilusão de constituição da identidade sexual. Logo, 

alguns transexuais ficam presos ao reconhecimento do outro, tornando-se dependentes 

do objeto e da debilidade imaginária apresentada, representando a forma de 

funcionamento mantido pela verleugnung hoje em dia (PEREDA, 1999 apud COSSI, 

2010). 

 

4.3 Ilustração Clínica 

    

  Tomaremos a seguir o relato da transexual Kátia (BENTO, 2006 apud Cossi, 

2010) para exemplificar o mecanismo de verleugnung atuando na transexualidade. 

 

Só vim a conhecer meu corpo aos 14 anos, quando vi uma revista 

pornográfica embaixo do colchão do meu irmão e vi uma mulher sem roupa. 
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Eu já tinha visto meus irmãos pelados com o pênis duro, mas o meu era 

aquela coisinha pequenininha, nunca subiu. Para mim, toda mulher era 

daquele jeito. Eu estava esperando meus seios crescerem, porque minhas 

amigas estavam de peito grande e eu não. Nelas, veio a menstruação e em 

mim não, né? Então, eu fiquei preocupada com aquilo. E outra, eu entrei na 

escola com 18 anos. Eu abandonei a família e fui morar com meu tio na 

cidade. Na escola é que se descobre. Ai, com 18 anos, procurei uma médica e 

perguntei para ela. Eu queria saber porque todas as minhas amigas tinham a 

menstruação. Os peitos delas eram grandões e o meu era pequeno, só duas 

bolinhas. Então, eu queria perguntar o porquê de tudo aquilo. Eu me sentia 

uma mulher, agia como mulher. Quer dizer, que nem uma mulher [...] 

(BENTO, 2006 apud COSSI, 2010). 

   

  Podemos observar nas palavras de Kátia que, com a chegada da puberdade, as 

transformações em seu corpo só evidenciavam a discrepância entre seu corpo e sua 

identidade sexual. Katia, ao mesmo tempo em que se reconhece, demonstra certa 

negação, embora notasse essa incongruência sexual, sustenta a crença de que seu corpo 

fosse avançar em direção à feminilidade, parecendo conhecer e desconhecer “a verdade 

de seu corpo” (BENTO, 2006 apud COSSI, 2010).  O exemplo de Kátia não demonstra 

uma alucinação de que seu corpo está sendo alterado, como no caso de Schreber, mas 

revela a sustentação precoce do sujeito em pertencer ao outro sexo, prendendo-se aos 

tratamentos hormonocirúrgicos para obtenção de sua verdade (BENTO, 2006 apud 

COSSI, 2010). 

   Assim a utilização do mecanismo de Verleugnung - comum e em ação 

em todo sujeito, e com grande atuação no social - para conceber a transexualidade, 

permite deslocar esse sujeitos dos quadros de distúrbios para um quadro de divergência 

de uma configuração sexual binária social e do reconhecimento do outro 

(FIGUEIREDO, 2008; PEREDA, 1999 apud COSSI, 2010). 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O objetivo deste trabalho foi refutar o pensamento de que o transexual seria 

psicótico, baseando-se no mecanismo de verleugnung e empregando-o como o aparato 

psíquico compartilhado por todos os sujeitos. Verificou-se como esse mecanismo 

funciona na sociedade atualmente, promovendo, assim, a análise do sujeito transexual 

para além de uma psicose.  

  Como resultado obtido por hora, pode-se pensar no não enquadramento desse 

sujeito no campo patológico. Contudo, vale reforçar que este trabalho necessita de um 

melhor desenvolvimento, o aprimoramento de alguns tópicos e uma adesão de um 

trabalho de escuta desses sujeitos para além de uma confirmação de diagnóstico. 

  Fazem-se necessários, ainda, maiores debates quanto ao papel do psicólogo 

frente a esse sujeito. Durante a pesquisa, pode-se observar que o tratamento psicológico 

se limita a confirmação de diagnóstico e indicação para a cirurgia. A ausência de 

estudos mais aprofundados quanto à subjetivação desse sujeito, a influência do contexto 

cultural e social nessa demanda indica a urgência, dos mesmos, no meio científico.  

  É importante ressaltar o quanto este trabalho proporcionou uma reflexão acerca 

de como a cultura e o social constituem cada indivíduo. À primeira vista, pensar sobre a 

transexualidade, pode causar certo estranhamento, mas debruçar-se sobre esse 

fenômeno, permite notar que esse estranhamento é fruto da construção binária sexual 

social, partilhada por muitos.  

  Por fim, acredita-se que é direito de cada um ser quem se deseja ser, ainda que 

isso produza no outro um estranhamento. Ressalta-se, ainda, que cabe aos profissionais 

da área motivar o empoderamento desse sujeito frente a sua identificação sexual e 

pensar o lugar desse sujeito na sociedade atual, a despeito de qualquer estranhamento.   
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