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RESUMO

Palavras-chave: Psicanálise. Política. Travesti. Pólis. Sexualidade.

No presente trabalho discutiremos questões relativas ao travesti,  sua sexualidade e seus 

avatares  a  partir  de  uma  perspectiva  que  visa  ressaltar  a  construção  subjetiva,  não 

privilegiando questões morais, mas sim a experiência singular dos mesmos. Na realidade 

travesti o que importa é a dualidade: ser homem e mulher; este aspecto nos instiga a pensar  

as  implicações  e  vicissitudes  no  laço  social  a  que  um homem está  submetido  quando 

resolve assumir uma identidade controversa, tal como é a do travestismo. O corpo travesti 

com  suas  questões  de  sexualidade,  gênero,  erotismo,  identidade,  prostituição, 

marginalização e cultura, demarca um lugar no discurso psicológico, psicanalítico, político 

e social, demandando olhares não excluidores da subjetividade e da singularidade. Colocar 

em pauta as contradições da subjetividade travesti adquire importância por possibilitar a 

abertura  de  um  diálogo  sobre  as  questões  relacionadas  à  “construção”  psíquica  e 

sociocultural da mesma e contribuir para um maior esclarecimento sobre a sua realidade. 

Com  este  artigo  objetivamos  apresentar  algumas  concepções  acerca  do  travestismo  e 

elaborar, a partir da teoria psicanalítica e da escuta clínica de sujeitos que assumem uma 

identidade travesti,  concepções acerca da construção da identidade,  sexualidade e corpo 

travesti  que  possam  colaborar  para  uma  compreensão  do  travesti  diferente  das  visões 

patologizantes ou marginalizantes que permeiam este âmbito.



A psychoanalytic reading of the vicissitudes of the symbolic order to build the body of 

men who cross dress

ABSTRACT 
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In this paper we discuss issues relating to the transvestite, their sexuality and their avatars 

from a perspective that seeks to highlight the subjective construction, not focusing on moral 

issues, but the unique experience of them. In fact what matters is transvestite duality: being 

a  man  and  woman;  this  aspect  encourages  us  to  think  about  the  implications  and 

vicissitudes in the social bond that is submitted when a man decides to assume an identity 

controversial, as is that of transvestism. The body transvestite issues with their sexuality,  

gender,  eroticism,  identity,  prostitution,  marginalization  and  culture,  marks  a  place  in 

psychological discourse, psychoanalytic, political and social, demanding conceptions that 

do  not  exclude subjectivity  and uniqueness.  Encouraging  discussions  about  the 

contradictions of subjectivity transvestite becomes important because it allows the opening 

of  a  dialogue  on  issues  related  to  "construction"  of  the  same  psychological  and 

sociocultural and contributes to further clarification of its reality. With this article we aim to 

present some ideas about transvestism and draw from the psychoanalytic theory and clinical 

listening  to  guys  who  take  a  transvestite  identity,  conceptions  of  the  construction  of 

identity,  sexuality  and  body  transvestite  who  could  contribute  to  an  understanding  of 

different transvestite patologization or marginalizing the views that permeate this field. 


