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ATA COM PARECER DA MONOGRAFIA DE FINAL DE CURSO CAROLINA 
FRANCO BRITO, MATRÍCULA 113091042 ALUNO(A) DO CURSO DE GRADUAÇÃO 
EM PSICOLOGIA, TITULAÇÃO BACHAREL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE - VOLTA REDONDA 
 
Aos vinte dias do mês dezembro de 2017, às 14 horas, apresentou-se o parecer da 
monografia de CAROLINA FRANCO BRITO, intitulada UM OLHAR CRÍTICO ÀS 
QUESTÕES DE SEXO, GÊNERO E TRANSEXUALIDADE. Como orientador da 
referida Monografia, o (a) Prof. Dr. Roberto de Oliveira Preu registra a Banca 
Avaliadora e parecerista composta por: Prof. Dr. Ricardo Sparapan Pena e Profª Drª 
Adriana Eiko Matsumoto. Após leitura e avaliação, os pareceristas consideraram o 
trabalho APROVADO, com os seguintes pareceres: 
 
Prof. Dr. Ricardo Sparpan Pena: Este texto é de alta qualidade. Apresenta, em seus 
aspectos, uma discussão conceitual importantíssima para avançarmos na 
compreensão sobre sexo, gênero e transexualidade, trazendo uma leitura atual e 
contextualizando o debate no cenário brasileiro. Em seu objeto, faz uma escolha muito 
acertada ao problematizar e desconstruir, com embasamento teórico, o caráter 
patológico atribuído à transexualidade, assim como aborda a temática não apenas em 
sua dimensão ontológica, mas também produzindo conhecimento, questões e crítica 
sobre a abordagem da transexualidade nos âmbitos da lei e da atenção à saúde. Trata-
se de uma escrita que transborda o limite suportado por um Trabalho de Conclusão de 
Curso, pois nos produz a demanda para que continuemos buscando mais leituras 
sobre o que discorre. Assim, este texto é uma porta de entrada para a exploração 
sobre o tema e, deste modo, faz escapar de si sua potência nos colocar a pensar e 
repensar. Deste modo, a nota é 10. 
 
Profª Drª Adriana Eiko Matsumonto: O presente trabalho aborda tema de suma 
importância para a Psicologia, buscando problematizar, numa perspectiva histórica e 
social, a epistemologia da transexualidade sob o signo da patologia, bem como os 
modos de gestão da sexualidade pelos saberes e práticas biomédicas. 
O capítulo da transexualidade como categoria psiquiátrica está bem fundamentado, 
articula diferentes autores e dá ênfase à perspectiva psicossocial na análise do 
fenômeno, resgatando diferentes edições do DSM e confrontando-as. Os elementos 
postos nos capítulos sequentes, ao tratar da patologização da transexualidade e seu 
exercício no cenário brasileiro, aponta para desafios atuais no tocante à luta por 
garantia de direitos e, ainda mais do que isso, para a promoção de vida digna para 
todes em suas vivências individuais e coletivas. 
Compreendo que a concepção de Estado, no tocante à formulação e execução de 
políticas públicas sociais, moldada a partir da confrontação entre diferentes interesses 
postos em movimento numa sociedade pautada pela contradição capital-trabalho, pode 
ser apresentada como elemento a ser disputado, pois muitos direitos não constituem 
ainda o que deveria ser premissa da saúde pública. Nesse contexto, a relação entre 
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patologização-garantia de direitos (acesso aos dispositivos da saúde pública) e 
patologização-negação de direitos (individualização do sofrimento oriundo do 
preconceito social) pode ser também melhor problematizada tendo em vista a realidade 
macrossocial em que se insere a questão. Aponto isso como sugestões para trabalhos 
posteriores. 
Outro elemento que pode ser considerado em pesquisas posteriores diz respeito à 
inclusão da problemática da bissexualidade, para além do par heterossexualidade-
homossexualidade que muitas vezes é apresentado como chave de análise para a 
crítica à forma como se buscou normatizar (e patologizar) as vivências e identidades 
transexuais. 
A invisibilidade da questão transexual fica evidente ao se retratar sua realidade na 
atualidade brasileira, bem como as violências sofridas cotidianamente. Importante a 
menção à necessidade de se inserir debates sobre a construção social de gênero e de 
orientação sexual nos contextos escolares, eis um caminho profícuo para a promoção 
de direitos que se constrói para além da esfera da saúde pública enquanto ação 
setorizada, concorrendo para uma formação humana que se dê de maneira 
efetivamente inclusiva. Um dos trabalhos, que funcionou como um projeto sem o 
estatuto de política de estado, infelizmente, que também pode ser apontado como 
exemplo de garantia de direitos (para além do âmbito da saúde) foi o Transcidadania, 
que se executou no município de São Paulo, o qual também deixo aqui como sugestão 
para posteriores trabalhos, a fim de articular diferentes programas e avanços 
conquistados, ainda que em determinados períodos  
(link para a publicação do Transcidadania: 
http://koinonia.org.br/wpcontent/uploads/2017/05/koinonia.org.br-transcidadania-
praticas-e trajetorias-de-umprograma-transformador-2- 
online_transcidadania_praticas_e_trajetorias_de_um_programa_transformador-1.pdf) 
Por fim, vale ressaltar todo o trabalho de levantamento documental (resoluções, 
normativas, etc), a qualificada discussão teórica apresentada, dialogando com 
diferentes autores, constituindo uma tessitura crítica que evidenciou conceitos e 
categorias de forma coerente e contundente. Em tempos de tantos retrocessos e de 
lutas para garantir que a Psicologia, como ciência e profissão no Brasil, não trate a 
homossexualidade como patologia, é fundamental que trabalhos como esses se 
disseminem, enriqueçam nossos processos de formação, pois não queremos só 
manter intactas as diretrizes éticas profissionais para a Psicologia, há que se avançar 
para a garantia de direitos sem que nenhuma forma de viver e de se relacionar siga 
patologizada. Nesse sentido, a apresentação cuidadosa da concepção teórica realizada 
neste trabalho faz ruir qualquer tentativa de se rotular pesquisas sérias, e intervenções 
psicossociais calcadas nessas pesquisas, de supostas “ideologias de gênero”. NOTA 
PARECERISTA: 10,0 
 
NOTA FINAL: 10 (DEZ) 

 
Volta Redonda, 20 de dezembro de 2017. 
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