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A humanidade, desde seus primórdios os seres humanos procuram destinar suas vidas

para um cenário ampliado que abarque suas vivências. Neste contexto, as relações dos
humanos corporificam-se em histórias, mitos, contos, pinturas, monumentos, ou mesmo na
arte, sejam músicas, teatro ou danças. Para proposta deste trabalho, destacamos o cenário
ampliado das relações humanas presentes nos mitos. Desta forma, nos pautaremos em três
mitos que relatam os amores de Zeus,; Leda, Europa e Calisto nos, e suas transformações,
para fomentar as discussões de identidade de gênero
1. As Transformações de Zeus
Embora Ferry (2009) aponte que nos mitos de origens que evocam a figura do líder dos
olimpianos, o deus tenha se casado com Hera, que seria sua esposa imortal, Pouzadoux (2001,
p.16) afirma que o senhor do olimpo enamorava-se com frequências por belos e belas mortais
e criaturas mitológicas e sempre “gostava de assumir a aparência de algum bicho a fim de
evitar a desconfiança de suas bonitas vitimas”. Corporificado em uma forma diferente a
divina, Zeus aproximava-se de seus amores, e mesmo à força, tinha com eles/elas toda sua
paixão. Discorremos sobre alguns destes amores.
Leda era uma jovem morta, dona de uma estimável beleza. Filha do rei da
Lacedemônia a jovem foi um alvo dos amores de Zeus transformado. Segundo Pouzadoux
(2001), Zeus transformou-se em um lindo cisne, e fingindo estar sendo perseguido por uma
águia, acolheu-se nos braços da jovem Leda, que o acalentou e o acolheu. Aproveitando-se da
atenção dada pela jovem, Zeus uniu-se a ela, deixando-a com dois ovos, aos quais de cada um
deles saíram um par de gêmeos. Ainda para o autor, a união permaneceu em segredo. Europa
por sua vez, também era uma mortal. Zeus apaixonado por sua beleza observava à jovem
enquanto ela jogava bola com amigas a beira da praia. Para ter a amada, Zeus notou que perto
de onde estavam às moças havia um rebanho de touros. Logo o olimpiano transformou-se no
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mais formidável e forte touro de cor branca. A jovem Europa notou o encanto do touro que se
destacava dentre todos os outros e aproximou-se. Enquanto o acariciava com ternura criou
coragem e montou o touro. Zeus a raptou e a carregou acima do mar até a Creta. Em Creta, a
jovem deu a luz a Mino. Calisto foi outra vítima dos amores do deus transformado. Logo
Calisto, segundo Hacquard (1996), era sacerdotisa de Ártemis, a deusa da caça, e havia, junto
com todas as outras servas da deusa jurado não ter qualquer desejo sexual por macho algum,
seja humano, deus ou fauno. Logo Zeus encantou-se pela beleza da Ninfa Calisto e decidiu
seduzi-la e conquistá-la, mas não houve sucesso em virtude do voto de castidade. Destinado a
ter a amada, Zeus, para Hacquard (1996, p.70), transforma-se na própria deusa Ártemis e se
apresenta à jovem Calisto, que “acolheu-o sem desconfiança e quando esta se apercebeu do
emboscada, já o mal estava feito. Grávida (...)”. A partir dos enredos míticos supracitados,
poderíamos inferir que as transformações, ou mesmo, as adequações corporificadas que
expressariam demandas psíquicas, deveriam ser supridas e identificadas na figura corpórea do
individuo. Vimos que esses aspectos humanos já estariam sendo, de certo modo, denunciados
nos enredos mitológicos. No entanto o processo, de encontro entre o corpo, o sentir e aceitar
esse corpo, via-de-regra não é tão simples.
2. Transexualidade: Algumas considerações
Convergimos com os pressupostos que embasam o trabalho de Ará (2006, p. 50) em
que a “transexualidade é considerada um fenômeno complexo”. Para Cossi (2010, p.21),
embora o autor ainda traga até determinado ponto de seu trabalho a noção de
“transexualismo” pelo uso terminológico relacionado à patologia (doença), afirma que este
fenômeno é “definido como a incoerência entre sexo e gênero, o sentimento de pertencer a um
sexo (identidade sexual) oposto à configuração anatômica, sempre existiu. O que diferencia é
o modo de se encarar e lidar com o tal fenômeno”. Segundo Castel (2001) apud Ará (2006,
p.50) pode-se dizer “em linhas gerais [que a transexualidade] caracteriza-se pelo sentimento
intenso de não-pertencimento ao sexo anatômico, sem a manifestação de distúrbios delirantes
e sem bases orgânicas, como o hermafrodismo ou qualquer outra anomalia endócrina”.
Para Ará (2006, p.50) os pressupostos que embasam a transexualidade na
contemporaneidade estão vinculados a dois dispositivos distintos: primeiramente vincula-se
ao avanço dos procedimentos cirúrgicos “que faz do desejo de adequação sexual uma
possibilidade concreta”. E em segundo momento referimos à influência da noção de
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identidade de gênero como “sendo uma construção sociocultural, independente do sexo
natural ou biológico” (Ará, 2006, p.56). Vemos que a constituição de sexualidade humana
pode abarcar três instâncias construtivas, ou constitutivas: nos referimos ao sujeito sendo
portador de um sexo biológico, de uma identidade de gênero e de uma dada orientação sexual.
Em virtude das vicissitudes tomadas pela sexualidade, pode não haver uma consonância com
os pressupostos esperados pela cultura em relação a como é organizada subjetivamente a
sexualidade ou identidade de gênero.

A confluência de fatores biológicos, subjetivos e

culturais gera conflitos significativos para o sujeito, pois, no caso da transexualidade, para
Cossi (2010, 20), “(...) exige a intervenção no seu corpo como uma forma de adequação, com
a finalidade de possuir um corpo conforma a sua identidade sexual”. Ainda para Cossi (2010,
p.29), ao falar de transexualidade, trata-se de indivíduos cuja identidade sexual não se
conforma com a realidade biológico-anatômica, “eles tem a sensação, ou mais precisamente, a
convicção inabalável de habitar um corpo que não lhes é próprio, fruto da incompatibilidade
entre sua anatomia – sexo, e o que sentem ser – sua identidade sexual”. Ainda para o autor, a
transformação1 é uma estratégia de adequação da convicção psíquica de não estar habitando o
corpo, ao qual segundo se sente.
Assim, as discussões que envolvem a transexualidade também tomam o campo no
discurso do gênero, ou seja, é colocado em jogo as convicções sócio-históricas de o que é o
masculino e o que é o feminino. Para Ará (2005, p.50) partimos do “pressuposto de que sexo é
algo definido pela natureza, fundamentado no corpo orgânico, (...), e de que gênero é algo que
se adquire por meio da cultura”. Assim, esta perspectiva baseia-se na compreensão de que o
sexo, homem e mulher, é um dado natural, enquanto o gênero trata-se de uma construção da
sócio-histórica, (Ará, 2005, p.50). Segundo os aspectos teóricos que marcam as abordagens da
sexologia, da psiquiatria e alguns apontamentos da teoria psicanalítica, para Ará (2005, p.49),
a incoerência entre sexo-gênero, aloca a subjetividade referenciada por um transtorno de
identidade de gênero e ou dentro de um estopo patológico
(...)pode ser considerado uma psicose devido à recusa da diferença sexual — leia-se, da
castração dita simbólica. Nota-se que nestas teorias, o que define o diagnóstico de
transexualismo é uma concepção normativa seja dos sistemas de sexo-gênero, seja do

1

Adotaremos o termo transformação para alocá-lo posteriormente em nossa discussão relacionando o fenômeno
da transexualidade ao mito de Zeus,
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dispositivo “diferença sexual”. Ambas estão fundadas numa matriz binária heterossexual que
se converte em sistema regulador da sexualidade e da subjetividade. (Ara, 2005, pp.49).

A respeito, a heternomatividade é um conceito discutido por Judith Butler (2013), que
aponta uma crítica à matriz binária dos sexos, ou seja, as vinculações de homem e mulher
como elemento socialmente construído. A heterormativadade, seria condizente com a matriz
sexo/reprodução, que se estabelece enquanto norma para a sexualidade, impedindo e
estigmatizando, ou mesmo, marginalizando possibilidades outras da sexualidade. Nesse
sentido a autora propõe discutir a própria noção de gênero. Segundo Butler (2013, p, 37) o
gênero trata-se de uma complexidade que torna-se “permanentemente protelada, jamais
plenamente exibida em qualquer conjuntara considerada.Uma coalizão aberta, portanto,
afirmaria identidades alternativamente instituídas e abandonadas, (...)”. Ainda para esta tratarse de uma assembleia que permite diversas convergências e divergências, sem
necessariamente obedece a uma norma.
Estabelece-se a noção de que as confluências que podem surgir, e normatizar, o
gênero e a identidade, bem como a sexualidade, são tripés que para Butler (2013, p.38),
podem ser descritos como gêneros inteligíveis, sendo esses indivíduos que “mantêm relações
de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Em outras palavras, os
aspectos de descontinuidade e incoerência, eles próprios são concebíveis em relação a normas
existentes de continuidade e coerência”. Ainda para Butler (2013, p.39) é por intermédio da
matriz cultural que “a identidade de gênero se torna inteligível exige que certos tipos de
identidades não possam existir – isto é, aquelas em que o gênero não decorre do sexo e
aquelas em que as práticas do desejo não decorrem nem do sexo nem do gênero”.
De outra forma, o gênero é sem dúvida a primeira categoria de subjetivação humana, o
primeiro elemento que nos substância. A análise de gênero de caráter permanente, a partir da
oposição binária (masculino X feminino), de dominação e submissão, reforça um modelo que
atribui identidade fixa de papéis ao homem e a mulher. (Louro, 1999; Scott, 1995; Lauretis,
2000). Quando tomado como uma marca social determinista, uma ordem dada, cristalizada,
fixa, inviabiliza as possibilidades do vir a ser e do sentir. Para Louro (1999), as identidades de
gênero e sexuais são compostas e definidas por relações sociais e são moldadas pelas redes de
poder de uma sociedade. É no âmbito da cultura que se definem as identidades sociais, dentre
elas as identidades de gênero e sexuais.
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Os mitos revelam e possibilitam compreender a diversidade possível no destino das
pulsões, assunto abordado por Freud (1914/1976) em O instinto e suas vicissitudes. Sob tais
destinos, a marca da cultura opera por meio da castração edípica, na limitação imposta pela
Lei que organiza uma estrutura psicopatológica e define parâmetros de uma subjetividade
aceita pela civilização. Este conflito desejo/ lei da cultura, se manifesta sobre o sujeito
produzindo sofrimento psíquico pela inadequação ao modelo cultural. Os mitos de Zeus,
assim como a composição de um Deus cristão sem sexo, retirariam do homem o peso de um
“ser” definitivo e viabilizaria um “estar” em maior consonância com o sentir subjetivo,
embora já mencionado, ainda conflituoso. Dentro desse contexto, tomadas às discussões de
gênero, acreditamos que a Psicologia, no seu papel promotor da saúde, precisa preparar-se
para acolher os possíveis sofrimentos oriundos dessa ambivalência importando-se mais com o
sujeito psíquico que com a adaptação e conformidade normativa.
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