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RESUMO
A presente pesquisa pretende investigar a maneira como a teoria psicanalítica, sobretudo a de Robert Stoller, concebe a
gênese da transexualidade, isto é, identificar os fatores psicodinâmicos que exercem influência na construção de tal
manifestação  da  sexualidade.  Para  tanto,  efetuaremos  uma  revisão  bibliográfica  que  evidencie  as  concepções
psicanalíticas a respeito de tal fenômeno. Posteriormente, realizaremos uma coleta de dados em uma pessoa transexual,
por meio de uma entrevista aberta, com a finalidade de extrair de seu discurso elementos de suas vivências, sobretudo
infantis, que constituíram a formação de uma sexualidade transexual. Após a coleta de dados, realizaremos a análise
dos conteúdos obtidos na entrevista aberta baseando-se na teoria psicanalítica, estabelecendo uma possível relação
entre as concepções teóricas deste fenômeno e as vivências da pessoa transexual, oferecendo, assim, um apoio técnico
para terapeutas psicanalistas que vierem a deparar-se com indivíduos transexuais  em seu ambiente clínico ou até
mesmo no trabalho no campo da saúde mental. A pesquisa encontra-se em andamento; portanto, não foi possível ainda
efetuar a realização da entrevista. Isso implica que os resultados obtidos até o momento são de natureza exclusivamente
bibliográfica, construídos a partir da leitura e compreensão dos escritos de autores como Robert Stoller. Neste sentido,
espera-se,  no  final  da  pesquisa,  identificar  os  conteúdos  inconscientes  que  exercem  influência  no  processo  de
construção da transexualidade do sujeito, de modo a esclarecer e ilustrar a teoria fundamentada.
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1 INTRODUÇÃO

Buscando uma definição coerente para a transexualidade, destaca-se a de Couto (1999), o
qual elucida o transexual como uma pessoa que recusa vigorosamente sua sexualidade anatômica,
que está identificada em sua certidão de nascimento.  Assim, estes sujeitos  desenvolvem maior
identificação psicológica com as características típicas do sexo oposto, embora biologicamente não
sejam  portadores  de  nenhuma  anomalia.  Em  sua  obra  dedicada  a  discutir  amplamente  a
transexualidade, Couto (1999) ainda insere a concepção da Associação Paulista de Medicina, que
elucida que indivíduos com desconformidade entre seu sexo anatômico e seu gênero de pertença
psicológica  tendem a manifestar  um desejo  compulsivo  e  obsessivo  de  transformação  de  seus
órgãos genitais externos, atribuindo a este todas as suas agruras. Por conta disso, estes sujeitos
encontram  na  cirurgia  de  mudança  de  sexo  a  amenização  para  todas  as  suas  perturbações
psíquicas. 

Tendo como orientação as concepções psicanalíticas, em relação à manifestação transexual,
Ceccarelli  (2010) observou que nas obras de Freud não existe o termo “gênero”,  visto  que, de
acordo  com  o  autor  supracitado,  na  língua  alemã,  uma  só  palavra  designa  sexo  e  gênero:
Geschlecht.  Apesar disso, autores como Robert Stoller e Paulo Roberto Ceccarelli dedicaram-se a
estudar e compreender o fenômeno da transexualidade.

Assim  sendo,  estabelecemos  a  meta  de  identificar  a  maneira  como  os  pesquisadores
psicanalistas que estudaram a transexualidade concebem a construção deste fenômeno e quais
fatores psicodinâmicos contribuem para tal. 

Robert Stoller (1993), renomado pesquisador no campo da sexualidade, em um “experimento”
psicanalítico que teve duração de mais de 15 anos, enfatiza a relação de extrema proximidade que
todos  os  meninos  têm  com  suas  mães  nos  primeiros  anos  de  vida.  Na  sua  visão,  esse
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relacionamento simbiótico deve ser interrompido pela figura paterna que, por sua vez, quando age
de maneira distante e passiva,  não está presente o suficiente para servir  como um modelo de
identificação masculina. Nestas situações, o pai nada faz para encorajar mãe e filho a se separarem.
Assim, nas palavras de Stoller, “a masculinidade requer que o menino, em certo momento, possa
separar-se da intimidade da mãe” (1993, p. 35). Em relação às mulheres transexuais (mulheres com
identificação masculina), afirma que estas sofrem uma prematura e maciça interrupção da simbiose
mãe-bebê, não proporcionando, assim, a identificação feminina da menina com a mãe, o que produz
uma situação oposta da que ocorre nos homens excessivamente femininos.

Em âmbito nacional, o psicanalista Paulo Roberto Ceccarelli, baseando-se escritos de Szejer
e Stewart (1997), formuladores da concepção do termo banho de linguagem, que alude a todas as
palavras, os ditos e não-ditos, que pré-existem ao nascimento de uma criança e que, de certa forma,
exercem influência em sua vida psíquica, reporta-se a este conceito ao discutir  a construção da
transexualidade.  No  ponto  de  vista  do  pesquisador,  quando  a  mulher  descobre  a  gravidez,
independentemente do apoio do companheiro, ela fantasia o que o autor chama de uma “criança
imaginada”. Desta maneira, percebe-se que a figura materna espera por uma criança cujo destino
sexual é previamente traçado em seu universo fantasmagórico, com as especificidades cruciais para
suprir  as  demandas  narcísicas  da  mãe.  O  pesquisador  atribui  a  construção  da  personalidade
transexual justamente à impossibilidade de elaboração do luto da “criança imaginada” que, por sua
vez,  não  se  habilitou  a  satisfazer  as  necessidades  narcísicas  das  figuras  biparentais  que  a
conceberam.

Nesse contexto, esclarece-se que o fator primordial que impulsionou o desenvolvimento desta
pesquisa deve-se à constatação de que, no atual momento histórico, os sujeitos transexuais vêm
ganhando  cada  vez  mais  visibilidade  ao  lutarem  pela  garantia  de  seus  direitos  e  o  legítimo
reconhecimento social. Assim, a pesquisa psicanalítica é de suma importância para estes debates,
ao apontar e descrever a subjetividade das pessoas transexuais a partir de uma perspectiva muito
singular.

À guisa de conclusão, este trabalho apresenta como objetivo amplo detectar, por meio de
investigação bibliográfica,  a  maneira como a teoria  psicanalítica,  sobretudo a de Robert  Stoller,
contempla  a  gênese  da  transexualidade.  Tal  meta  será  alcançada  por  meio  de  um  processo
contínuo que busca, especificamente: identificar e compreender concepções a respeito do conceito
de transexualidade e suas implicações nas sociedades contemporâneas; selecionar e descrever
teorias que abordam a construção deste fenômeno,  tendo como sustentação algumas reflexões
teóricas fundamentadas na psicanálise; entrevistar uma pessoa transexual, de modo que se torne
possível uma coleta de dados referente às suas vivências infantis; e analisar as informações obtidas
à luz do método psicanalítico, visando evidenciar fatores psicodinâmicos que exercem influência na
construção das personalidades “trans”, de modo que se torne possível estabelecer relações entre as
contribuições teóricas e as vivências reais de um transexual.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Esta  pesquisa  adota  uma  abordagem  qualitativa,  com  natureza  básica.  Os  objetivos
caracterizam-se como descritivos e o procedimento utilizado será o estudo de caso, de acordo com
a classificação de Gerhardt e Silveira (2009). 

Para o desenvolvimento do projeto, em um primeiro momento, realizaremos uma investigação
bibliográfica por meio de artigos, teses e livros que expliquem o conceito de transexualidade, assim
como referências teóricas de orientação psicanalítica que tratam sobre a gênese deste fenômeno.
Posteriormente, dentre a população de indivíduos transexuais, selecionaremos, como amostragem,
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um transexual  maior  de dezoito  anos,  sem dependência do sexo,  que manifeste desejo de ser
colaborador desta pesquisa. O fator de exclusão impõe-se a transexuais que ainda não completaram
a maioridade devido ao fato de que a seleção destes indivíduos requer que o sujeito assine o termo
de esclarecimento livre e esclarecido e, além disso, seus responsáveis também devem emitir uma
autorização documentada, impondo, assim, maiores limitações na escolha da população.

Em relação aos instrumentos, realizaremos a coleta de dados por meio de uma entrevista
aberta. Ao sujeito será solicitado que fale o que sabe sobre si.  Essa entrevista se justifica porque
partimos do pressuposto que, para o método psicanalítico ser empregado como meio de análise, é
necessário que o entrevistado associe livremente, ou seja, que fale tudo o que lhe vier à mente, e
que o entrevistador adote a atenção flutuante, o que implica em escutar sem selecionar nada em
especial, bem como permanecer livre de julgamentos morais (NAFFAH NETO, 2006). 

Após  a  coleta  de  dados,  realizaremos  a  análise  dos  conteúdos  obtidos  na  entrevista
baseando-se  na  teoria  psicanalítica,  estabelecendo  uma  possível  ponte  entre  as  concepções
teóricas deste fenômeno e as vivências da pessoa transexual, oferecendo, assim, um apoio técnico
para terapeutas psicanalistas que vierem a deparar-se com indivíduos transexuais em seu ambiente
clínico ou até mesmo no trabalho no campo da saúde mental.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se com esse projeto que, partindo da teoria fundamentada, seja possível identificar,
nos dados obtidos na entrevista, manifestações inconscientes que contribuíram para a construção
da  transexualidade  do  sujeito  entrevistado,  de  modo  a  estabelecer  possíveis  relações  entre  as
contribuições teóricas de psicanalistas que pesquisaram esta manifestação de sexualidade e as
vivências infantis de um transexual.

4 CONCLUSÃO

É possível detectar, nesta fase inicial da pesquisa, uma escassez de autores de orientação
psicanalítica que se debruçaram sobre o tema da transexualidade, com exceção de Paulo Roberto
Ceccarelli, em âmbito nacional, e do psiquiatra norte-americano Robert Stoller. Contudo, este projeto
almeja investigar  a gênese do fenômeno transexual  partindo destas contribuições teóricas e da
análise de livres associações de uma pessoa transexual. 

REFERÊNCIAS

CECCARELLI,  P.  R.  Psicanálise,  sexo  e  gênero:  algumas  reflexões.  In:  RIAL,  C.;  PEDRO,  J.;
ARENDE,  S.  (Org.). Diversidades:  Dimensões  de  Gênero  e  sexualidade.  Florianópolis:  Ed.
Mulheres, 2010. p. 269-285,

COUTO, E. S. Transexualidade: o corpo em mutação. Salvador: Grupo Gay da Bahia, 1999.

GERHARDT. T. E; SILVEIRA. D. T. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2009. 

NAFFAH NETO, A. A pesquisa psicanalítica. Jornal de Psicanálise, São Paulo, v. 39, n. 70, p. 279-
288, jun. 2006.

STOLLER,  R.  J.  Masculinidade  e  feminilidade:  apresentação  do  gênero.  Tradução  de  Maria

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.

SZEJER, M.; STEWART, R.  Nove meses na vida da mulher: uma aproximação psicanalítica da
gravidez  e  do  nascimento.  Tradução  de  Maria  Nurymar  Brandão  Benetti.  São  Paulo:  Casa  do
Psicólogo, 1997.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

